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ONUR SÖZÜ
Doç. Dr. Orhan YAZICI’nın danışmanlığında yüksek lisans tezi olarak
hazırladığım “1906 İran Meşrutiyeti” başlıklı bu çalışmanın, bilimsel ahlak ve
geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın tarafımdan yazıldığını ve
yararlandığım bütün yapıtların hem metin içinde hem de kaynakçada yöntemine
uygun biçimde gösterilenlerden oluştuğunu belirtir, bunu onurumla doğrularım.”

Osman KARACAN
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ÖN SÖZ
“1906 İran Meşrutiyeti” konulu bir araştırma yapmaya yönlendirildiğimde,
itiraf etmeliyim ki bu konu hakkında çok az şey bilmekteydim ve elimde
yararlanabileceğim doğru dürüst bir kaynak da bulunmamaktaydı. Fakat yine de bu
konuyu çalışmaya karar verdim. Bu kararı almamın en büyük sebebi birçok kaynağa
çok rahat bir şekilde ulaşabileceğim inancıydı. İran, günümüzde, hakkında en fazla
yazılıp çizilen ülkelerden biri olmasının yanı sıra Selçuklulardan Kaçar’a Türk
hanedanları tarafından yönetilen bir coğrafyaydı. Bu yüzden kaynak sorunu
yaşamayacağımızı düşündük. Ancak araştırmamıza başladığımızda durumun hiç de
beklediğimiz gibi olmadığını fark ettik.
Türkiye’de birçok üniversitede tarih bölümleri bulunmasına rağmen İran
tarihi hakkında yeterli derecede araştırmalar yapılmamıştır. Bu konuda, tarih
bölümleri dâhil olmak üzere, İran ile ilgili yapılmış birkaç tez haricinde neredeyse
hiç çalışma yapılmamış durumda. Yapmış olduğumuz okumalar neticesinde bize
oldukça yakın olan İran tarihi hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuzu gördük. Bu
nedenle İran tarihinin bilinmesi kendi tarihimizin anlaşılması açısından da son derece
önemlidir. Biz de, önemine binaen, değerli hocalarımızın da telkinleri doğrultusunda
modern İran tarihi açısından büyük bir öneme haiz olan İran Meşrutiyetini çalışmaya
karar verdik.
“1906 İran Meşrutiyeti” adlı çalışmamızda meşrutiyetin ilan edildiği yıllara
odaklandık; bunun yanı sıra İran meşrutiyet hareketinin temel dinamiklerinin neler
olduğu ve bu dinamiklerin İran tarihi içerisindeki kaynağını bulduğu noktaya kadar
izini sürdük. Modernleşme çalışmaları, reformlar, halk hareketleri, Şii siyasi
düşüncesinin etkileri, imtiyazlar, siyasi partiler, toplumsal örgütlenmeler, aydınların
fikirleri ve dış etkiler vb. bu doğrultuda ele aldığımız başlıca konular arasında
gelmektedir.
Hiçbir çalışma sadece tek kişinin ürünü olmadığı gibi “1906 İran Meşrutiyeti”
adlı bu çalışma da sadece benim emeğimden oluşan bir çalışma değildir. Yüksek
lisansa başladığım günden beri benden desteklerini esirgemeyen ve bana her konuda
yardımcı olan danışmanım sayın Doç. Dr. Orhan YAZICI’ya; değerli fikirleriyle
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bana yeni ufuklar açan sayın Prof. Dr. Mehmet KARAGÖZ’e; çalışmamla ilgili
kaynak tavsiyesinde bulunan ve beni çalışmalarımda her zaman teşvik eden Sayın
Yrd. Doç. Dr. Yahya BAŞKAN hocamıza; tarih bölüm başkanımız sayın Prof. Dr.
Salim ÇÖHÇE ve Tarih bölümündeki tüm değerli hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi
sunarım. Bu çalışmada birçok dostumuzun katkısını gördük. Tüm katkı veren
dostlarımızın isimlerini burada anmak mümkün olmadığı için emeği geçen herkese
teşekkürlerimi sunarken özellikle benden yardımlarını esirgemeyen Mustafa Yunus
GÜMÜŞ ve Nihat KARADEMİR’e desteklerinden ötürü minnettar olduğumu
belirtmeliyim. Son olarak birçok zahmete katlanan ve desteğini hiçbir zaman
esirgemeyen aileme teşekkürlerimi sunarım.
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ÖZET
Çalışmamızın konusu 1906 İran Meşrutiyeti’dir. “1906 İran Meşrutiyeti” adlı
bu tez giriş ve sonuç bölümleri dâhil olmak üzere beş ana bölümden meydana
gelmektedir. Modern İran tarihinin önemli kırılma noktalarından biri olan İran
meşrutiyeti, geleneksel ve modern İran kimliklerinin temel parametrelerini mezceden
ve yeniden üreten bir altyapıya sahiptir. Bugün İran’da her alanda yaşanan
tartışmaların bir şekilde meşrutiyetle ilişkilendiriliyor olması bunun önemli bir
göstergesidir.
XIX. yüzyıl, sanayi inkılâbını gerçekleştiren Batılı devletlerin sömürgecilik
faaliyetlerine İran’da da hız verdikleri yıllardır. Bu yüzyıl İran için iktisadi
problemler, askeri yenilgiler, yabancı güçlerin sömürge faaliyetlerinin hızlandığı
yıllar anlamına gelmekteydi. Bunun yanı sıra şahların başına buyruk hareketleri,
keyfi cezalandırmalar, adaletsizlik dönemin en dikkat çeken sorunlarıydı.
İran, tüm toplumsal kesimleriyle siyasî, içtimaî, iktisadî, idarî ve eğitim
alanında yaşanan sorunlara çözüm bulma konusunda hummalı bir çalışma
sürdürmüştür. Bu yolda başta Osmanlı, Mısır ve Hindistan olmak üzere İslam
dünyasındaki birikimlerden yararlandıkları gibi Rusya, Japonya ve Batılı
devletlerdeki gelişmeleri de takip etmişlerdir. Basın, Şebnameler, medreseler ve
modern okullar, feramuşhaneler modern fikirlerin halka ulaştırıldığı en önemli
mekân ve araçları oluşturmaktadır. XIX. yüzyılboyunca pek çok kez yönetimle karşı
karşıya gelen İran toplumu İngiliz sefaretinde gerçekleştirilen oturma eylemine kadar
meşruti yönetime geçişle ilgili bariz bir talep ortaya koymuş değildi. Ancak buna
rağmenyönetim karşıtı mücadele sonucunda ortaya çıkan değişim ve dönüşüm,
meşrutiyetin ilanında çok önemli bir altyapı mahiyetinde olmuştur.
Bazı aydın ve din adamlarının fikirlerinde rastlanan meşrutiyet ve meclis gibi
fikirler de tam olarak meşruti yönetim anlamına gelmiyordu. Meşrutiyet olaylarından
önce ve meşrutiyet olayları esnasında da savunulan en önemli düşünceler;
yabancılara verilen imtiyazların kaldırılması, adalethanenin kurulması, keyfi
cezalandırmaların son bulması, halka zulmeden yöneticilerin azledilmesinoktasında
yoğunlaşmıştır. Meşrutiyetin bir yönetim biçimi olarak savunulması eylemcilerin
İngiliz sefaretindeki günlerine rastlamaktadır. İngiliz sefaretindeki oturma eylemi
adeta eylemciler için bir okul işlevi görmüştür.
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XIX. yüzyılın ikinci yarısında ve XX. Yüzyılın başında modern bir akım
olarak pek çok ülkede savunulan meşrutî yönetimin İran’da da ideolojik liderliğini
modernleşme fikrinin savunucuları olan aydınlar tarafından yapılmıştır. Ancak
meşrutiyet olaylarının karizmatik liderliğitartışmasız bir şekilde “merci-i taklit” ve
“velâyet-i fakîh” sıfatlarını taşıyan din adamlarındaydı. Meşrutiyetin ilanında en
fazla güç devşiren grup ise meşrutiyete bizzat katılarak ön saflarda yer alan ve
ekonomik gücüyle eylemleri finanse eden tüccar olmuştur.
İran meşrutiyetinin, demokratikleşmeyi ne kadar ileriye taşıdığı tartışmalı
olsa da, ortaya çıkan sonuçlara baktığımızda pek çok önemli neticelere ulaşıldığı
görülmektedir. Anayasal sürecin başlaması ve halkın temsilcilerinden oluşan bir
meclisin kurulması meşrutiyetin en önemli neticeleridir. Toplumun neredeyse her
platformda talep etmiş olduğu Adalethanenin kurulması talebi ise istenen düzeyde
hayatiyet bulamamıştır.

Anahtar Kelimeler: İran Meşrutiyeti, 1906, Meşrutiyet, İran, Ulema
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ABSTRACT
The subject of this study is the Persian Constitutional Revolution of 1906.
This dissetation, entitled “Persian Constitutional Monarchy of 1906” constists of five
parts, including introduction and conclusion. The Persian Constitutional Revolution,
as one of the foremost breakpoint in modern Iranian history, has a base which
integrates and re-produces the essential parametres of traditional and modern
identities in Iran. Currently, the ongoing tendency for associating the debates on
different political and social matters with this historical event is an indicator for the
importance of the Persian Constitutional Revolution.
In the nineteenth century, the Western states, each realized her own
“industrial revolution”, accelerated their colonialist activities on Iran. During the
same period, Persian state was performing economical problems and successive
millitary defeats. Furthermore, Persian society had some important social problems
like unamenable applications of Shahs, arbitrary punishment and injustice.
Persian society, with the participation of nearly all social classes, had
performed intense activities to deal with these political, social, economical,
administrative and educational challenges. In this way, Persian elites tried to use the
experiences of not only Islamic societies like Ottomans, Egypt and India but also
non-muslim societies like Russia, Japan and especially Western ones. The most
effective platforms and instruments used to disseminate these ideas to the nation
were media, Shabnâme, madrasahs, faramasons (faramushhaneha) and modern
schoolls. During the nineteenth century, Persian society had objected to the
government several times, but there was not a clear demand for Constitutional
Monarchy before the sit down strike at the British embassy. These objections created
a social change and transformation which cosntituted a significant base for the
promugation of Constitutional Monarchy.
In the course of these developments, certain intellectuals and clerics dicussed
some ideas such as constitution and parliament, bu without a clear mention for the
Constitutional Monarchy. The common ideas claimed before and after Constitutional
Revolution were centered on the abolishment of priviliges granted to foreigners,
establishment of courthouses, termination of arbitrary punishment and discharge of
despotic administrators. The demand for Constitutional Monarchy, as a form
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government, was expressed during the sit down strike at the British embassy. This
strike functioned as a shcool for the activists.
As the other nations, performing constitutional developments at the second
half of the the nineteenth century and the beginning of twentieth century, the
ideological leadership of constitutional government was performed by intellectuals
those advocated the idea of modernization. However, the charismatic leaders of this
process were the clerics who entitled as “merci-i taklit” and “velâyet-i fakîh”. The
social which class most benefited and gathered the power by proclomation of
Constitutional Monarchy was merchants who directly participated and funded the the
revolution.
Though controversial how far it carried out democratization in Iran,
condering the results, Persian society achieved many significant outcomes with the
Constitutional Revolution. The beginning of constitutional process and establishment
of a parliament consisting of representatives of nation are the most important results
of Constitutional Revolution. However, the foundation of courthouses, a social claim
expressed at nearly all platforms colud not realized at required level.

Keyword(s): Persian Constitutional Revolution, 1906, Constitutional
Monarchy, Iran, Clerics/Ulama.
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GİRİŞ
İran adı bir kelime olarak modern Farsça’ya, Zerdüştlerin kutsal kitabı
Avesta’da geçen Aryanam’dan geçmiştir. Aria ise Ahameniş İmparatorluğu
yazıtlarında etnik bir kimliğe atfen kullanılmıştır. Orta Farsçadan gelen Eran terimi
ise I. Ardeşir’in taç giyme törenini gösteren kabartmanın yanındaki yazıtta
görülmektedir. Bu kabartmaya eşlik eden Partçadilindeki yazıtta İran, aryan olarak
ifade edilirken, Eran adı 1. Ardeşir dönemi boyunca bir devletin adı olmaktan ziyade
halkını ifade etmektedir. Bu isim eski Arap kaynaklarında ise İran diyarı manasında
İranşahr şeklinde kullanılmıştır. Şehname’de de bu isim halkı ifade etmektedir.
Ancak İran kelimesinin modern fars krallığını işaret etmek için kullanılışı XIX.
yüzyılda olmuştur ve İranlıların kendilerine İraniyan demeleriyle başlamıştır.1
Oysa M.Ö. 549’da sınırlarını Kuzey Afrika topraklarına kadar genişleten
Ahameniş İmparatorluğu ile Yunanlılar arasındaki savaşları konu edinen Avrupalı
tarihçiler İran toprakları için “Persia” adını kullanmışlardır. Aynı şekilde bu ismi
Sasani İmparatorluğu döneminde de kullanmışlardır. Persia diye tanımladıkları yerin
sınırları, batıda Mısır ve Libya’ya doğuda ise Hindikuş dağlarına kadar uzanmıştır.2
Doğuda Afganistan, Beluçistan ve Merv bölgesini bunun dışında tutmak gerekir.
Çünkü buralar İslam döneminde dâhil olmuştur. Bu iki imparatorluk döneminde Irak,
Ermenistan ve Mezopotamya toprakları da İran hâkimiyetine girmiştir.3
İran günümüzde 1.648.000 km²’lik yüzölçümü ile dünyanın 18. büyük
ülkesidir. Ülkenin yüzölçümü yaklaşık olarak Türkiye’nin iki katı kadardır.
Kuzeybatıda Azerbaycan ve
Türkmenistan;

Ermenistan; Kuzeyde Hazar

Doğuda Pakistan ve

Afganistan;

Denizi;

Kuzeydoğuda

Batıda Türkiye

ve Irak;

Güneyde Basra ve Umman Körfezleri ile çevrilidir.
İran coğrafyası, 1000–1500 m. arasında değişen yükseltisiyle nadiren 600
metreye kadar düşen ve çok sayıda çöküntü ovasını barındıran İran yaylasını yine
1

Johannes Heindrik Kramers., “İran” İslam Ansiklopedisi, Cilt V/II, MEB Yayınevi, İstanbul 1993,
s.1013
2
Yılmaz Karadeniz, İran’da Sömürgecilik Mücadelesi ve Kaçar Hanedanı (1795-1925), Bakış
Yayınları, Şubat 2006, İstanbul, s.11
3
J.H. Kramers., a.g.m., s.1013
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kuzeydeki Deşt-i Kevir ve güneydoğudaki Deşt-i Lut gibi çölleri ve dağlık kesimleri
kapsar.4
İran yaylası, kuzeyinde Elburz, doğusunda Kopet ve Horasan, batı ve
güneyinde Zagros dağları ile kuşatılmıştır. İran’da suyu aşırı düzeyde tuzlu olan
birçok göl bulunur. Urumiye Gölü bunların en büyüğüdür.5
İklim bakımından ülkenin yarısı 300 milimetreden az yağış alan kurak bir
ülkedir. Sadece Hazar Bölgesi’ne yeteri kadar yağış düşmektedir. Tahran-İsfahan
hattının doğusunda yağışlar 200 milimetrenin altında iken batı ve kuzey İran nispeten
daha nemli alanlardır. Güneyde sıcaklık bazen 50 dereceyi geçer. Karasal iklimin
hâkim olduğu kuzey ve batı bölgelerinde kışlar uzun ve daha sert geçer. Toprakların
büyük bir kısmı kapalı havza konumundadır. İran yaylasının yüksek kesimlerinde
doğan ve Hazar Denizi’ne dökülen Sefidrud hariç tutulacak olursa diğer daimi
akarsuların büyük bir kısmı Elburz Dağları’ndan doğan ve Hazar Denizi’ne dökülen
Zagros Dağları’ndan doğan ve Basra körfezine doğru akan büyük nehirlerdi.6
Ülkenin fiziksel olarak çok çeşitli coğrafi özelliklere sahip olması tarihin eski
dönemlerinden itibaren birbirinden farklı kültürlerin oluşmasını sağlamış ve siyasi
birliğin oluşmasını engelleyerek birçok siyaset merkezlerinin ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. Coğrafyanın ortaya çıkarmış olduğu bu zorunluluktan dolayı İslam
coğrafyacıları, İran’dan bahsederken bu merkezleri ayrı ayrı tasvir etmek durumunda
kalmışlardır.7
İran kendine has zengin bir bitki örtüsüne sahipti. Bu orijinalliğin en büyük
sebebi içinde bulunmuş olduğu Avrupa-Sibirya, Hint ve Arap-Akdeniz flora
bölgeleri arasındaki kavşak noktasında yer almasından dolayıdır. Bitki örtüsünün
yanı sıra hayvan türlerinde de çok zengin bir çeşitliliğe sahipti.8
XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başında İran’da demografik yapıya
baktığımızda ise bu dönem hakkında net rakamlar vermek zor olmakla birlikte, resmî
olmayan İran kaynaklarına ve İran’da uzun yıllar kalan yabancıların verdiği bilgilere
4

Bernard Hourcade.,“İran” T.D.V. İslam Ansiklopedisi, Cilt XXII, İstanbul 2000, s.392
B. Hourcade., a.g.m., s.392
6
B. Hourcade., a.g.m., s.393
7
J.H. Kramers., a.g.m., s.1013
8
B. Hourcade., a.g.m., s.393
5
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baktığımızda 1850 ve 1860’larda İran’ın genel nüfusunun 4 ila 10 milyon arasında
değiştiği iddia edilmektedir. İran’ın nüfusunun 1900’lü yıllarında başlarında 9–10
milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir.9 XX. yüzyılın başında ise İran
nüfusunun 15 milyon olduğu sık sık dile getirilmiştir. Ancak Resulzâde’nin dönemin
coğrafyacılarına dayanarak vermiş olduğu bilgilere göre, her ne kadar İranlılar
alışkanlık haline getirerek İran’ın nüfusunun on beş milyon olduğunu tekrarlıyorlarsa
da, İran’ın nüfusunun bu yıllarda on milyonu aşmadığını dile getirmiştir. Bu rakamı
daha da somutlaştıran Resulzâde, İran nüfusunun 9 milyon olduğunu ve bu nüfusun
üç milyonunun Türk olduğunu iddia etmiştir.10 Abrahamian ise toplam nüfusun on
iki milyonun altında olduğunu iddia etmiştir.11 İranlı araştırmacı Huşmend’in 1921
yılındaki İran nüfusunun 9.707.000 olduğunu dile getirmesi12 XIX. Yüzyılın sonunda
ve XX. yüzyılın başında İran nüfusunun 10 milyonun altında olduğunu
göstermektedir.
İran’da XIX. yüzyılın ortalarında yıllık net nüfus artışı %0,5’in biraz
üstündedir. O yıllarda benzer bütün toplumlarda olduğu gibi İran’da da doğum
oranları oldukça yüksektir. Doğum oranı, yıllık binde 45–50 gibi oldukça yüksek bir
orana sahiptir. Ancak ölüm oranları da aynı derecede yüksek olduğundan nüfus artışı
o kadar yüksek değildi.13 İran’da nüfus genel olarak kuzey, kuzeybatı ve
kuzeydoğuda yoğunlaşmıştı. İran nüfusunun yaklaşık yarısı Azerbaycan’ın merkezî
platosunda, Hazar civarında ve Horasan’da yaşıyordu.
Tahran’da 1844–1853 yılları arasında yarı göçebeler de dâhil olmak üzere
nüfusun yarısı kabilelerden oluşuyordu. Göçmenler ile ilgili nüfus oranları net
olmamakla birlikte, ülke nüfusunun üçte birini oluşturmaktaydılar. Gilbar’ın vermiş
9

Gad. G. Gilbar, “The Persian Economy in the Mid-19th Century” Die Welt des Islams, New Series,
Vol. 19, Issue ¼, 1979, s.177 vd.
10
Mehmet Emin Resulzâde, (1993), İran Türkleri (Türk Yurdu ve Sebilürreşad’taki yazıları)
hazırlayanlar: dr. Yavuz Akpınar, İrfan Murat Yıldırım, Selahattin Çağın, Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı, İstanbul 1993, s.8
11
Edvand Abrahamian, (2009), Modern İran Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Türkçesi:
Dilek Şendil 1. Baskı, İstanbul, s.2
12
Nahid Kuhkişaf, İhsan Huşmend, “Devrimden Önce ve Sonra Kürt Bölgelerinin Gelişim Süreci”
İran Ulusal Kimlik İnşası, Editör: Hamid Ahmedî, Tercüme: Hakkı Uygur, Küre Yayınları, İstanbul
Ocak 2009, s.263
13
G. G. Gilbar, a.g.m., s.178 vd. O yıllarda nüfusun artmamasının sebeplerinden biri de bulaşıcı
hastalıklardan kaynaklanan ölümlerdi. Örneğin 1846 yılında sadece Tahran’da on iki bin kişi
koleradan hayatını kaybetmişti.

4

olduğu verilere göre yerleşik nüfus 6,5 milyondu. Bunların 5,5 milyonu kırsal
bölgede yaşamaktaydı. Yaklaşık 800.000 kişi, nüfusu 10.000 ve üstü olan
kasabalarda yaşıyordu. Kısaca, nüfusunun yaklaşık % 55-60’ı köylüydü. Abrahamian
ise İran nüfusunun yüzde 60’ının köylü, yüzde 25-30’unun göçebe, yüzde 15’ten
azının ise şehirli olduğunu iddia etmektedir.14 Ülkenin en büyük şehri olan Tebriz’in
1850’lerde nüfusunun 130 bin olduğu tahmin edilmektedir.15
Bu dönemde okuma oranlarına baktığımızda okur-yazarlığın % 5 civarında
olduğunu görebiliriz. Bu % 5’lik kesim de medrese, Kuran kursu ve misyoner
kuruluşlarının mezunları ile sınırlıydı. İran’da Farsça anlayanlar nüfusun yarısından
azdı. Nüfusun diğer kesimi Kürtçe, Arapça, Gilaki, Mazenderani, Beluçi, Lori, gibi
dillerin yanında Azerice, Türkmence ve Kaşkayca gibi Türkçe lehçeleri
konuşmaktaydı.16
İran çeşitli etnik grupların yaşadığı bir ülkeydi. Etnik açıdan Farslar (%50),
Azeriler (%23), Kürtler (%11), Araplar (% 5), Türkmenler (%3) ve Beluclar
(%3)’dan oluşmaktadır.17
Ülke içerisinde ciddi bir nüfus hareketliliği yaşanmaktaydı. Nüfus
hareketlilikleri, belli yaylak ve kışlaklara göç edenler arasında olduğu gibi başka
sebeplerden de kaynaklanabilmekteydi. Göçebe toplumlarda yaylak ve kışlaklar
arasında olurken Köylüler arasında hastalıklarından, toprak sahibi ile olan
problemlerden ve toprak sisteminin bozulmasından kaynaklı olarak bir köyden bir
köye

göç

yaşanırdı.

Kasabalar

arasındaki

göç

ekonomik

sebeplerden

kaynaklanmaktaydı. Göçleri engellemek için devlet bazen sert önlemler almaya
çalışmıştır. Örneğin Nasıreddin Şah 1960 yılında kabileleri yerleşik hayata geçirmek
için merkezî bir kontrol sistemi geliştirmiştir.18
İran’da inanç açısından homojen bir yapıdan söz etmek mümkündü. Dinî
dağılımı göz attığımızda % 90’ı Müslüman ve İsnaaşere’ydi. Sünnilik ise Kürdistan
eyaleti kabileleri arasında ve Huzistan’da yaygındı. Gayrimüslim nüfusun toplamı 75
14

G. G. Gilbar, a.g.m., s.180, E. Abrahamian, a.g.e., s.2
G. G. Gilbar, a.g.m., s.181
16
E.Abrahamian, a.g.e., s.3
17
Hüseyin Beşiriyye, İran'da Devlet, Toplum ve Siyaset, Ağaç Yayınları, İstanbul 2009, s.13
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G. G. Gilbar, a.g.m., s.183
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binden fazla değildi. Bunların arasında en büyük yekûnu Ermeniler oluşturmaktaydı.
Ermenilerden başka Nesturîler, Musevîler, Zerdüştîler ve yabancı devletlerin
vatandaşları vardı. Yabancı vatandaşlar bazı devletlerin koruması altındaydı. Mesela
Osmanlı korumasında olan Ermeniler ve İngiliz korumasında olan Hindistanlılar19
bunlara örnek gösterilebilir.
İranlılarla ilgili tarih sayfalarında ilk bilgilere M.Ö. IX. yüzyıllarında Asur
kaynaklarında rastlanmaktadır. Asur kaynaklarda İranlıların soyu Orta Doğuya göç
eden Urumiye gölünün güneydoğu ve batısında oturan Hint-Avrupa kökenli Med ve
Perslere dayandırılmaktadır. Burada güçlü bir imparatorluk kuran Medler sınırlarını
genişleterek persleri kendilerine bağlamış, İskitleri yenmiş ve Babillilerle ittifak
yaparak Asurluları yıkmış ve sınırlarını doğuda bugün İran’ın başkenti olan Tahran’a
kadar genişletmişlerdir. Daha sonra kuzeye yönelerek Ermenistan’ı sınırlarına katan
Medler, kültürel olarak Mezopotamya medeniyetlerinden çok etkilendiler. Med’ler
Astyages döneminde M.Ö. 580–550 yıllarında çökmeye başlayarak tarih sahnesinden
çekilmişlerdir.20
Perslerin soyundan gelen Ahamenişler, Medlere bağlı olarak varlıklarını
sürdürürken II. Kyros, Pers kabilelerini birleştirerek Medlere karşı M.Ö. 550 yılında
isyan ederek Medlerin başkentini işgal etti. Bu işgal ile birlikte Med ülkesini bir
eyaleti haline getiren II. Kyros, Anadolu’ya seferler düzenledi, Babil, Kudüs ve
Suriye’yi ülkesine kattı ve Mısır’ı işgal etti. M.Ö. VII. yüzyılın sonlarında Ahameniş
İmparatorluğu tahtını ele geçiren Darius (Dara) bazı reformlara imza attı.21
İmparatorluğun sınırlarını doğuda İndus vadisine batıda Ege sahillerindeki
şehirlere kadar genişleten Darius, M.Ö. 490’da Yunanlılarla yaptığı savaşta yenilince
10 yıl sonra oğlu Xerxes’in emrinde yeni bir ordu göndermiş ve oğlunun
komutasındaki bu ordu da yenilince batıya açılma politikasından vazgeçmiştir.
Ahamenişler, Makedonyalı İskender’in M.Ö.331’de İranlılarla yaptığı savaşta galip
gelmesiyle tarih sahnesinden çekilmişlerdir.22

19

G. G. Gilbar, a.g.m., s.183 vd.
Esko Naskalı, “İran” T.D.V. İslam Ansiklopedisi, Cilt XXII, İstanbul 2000, s.394
21
E. Naskalı, a.g.m., s.394.
22
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İskender’in ölümü ile imparatorluk komutanları arsında paylaştırınca İran
Selevkos’un payına düşmüştür. Selevkos’un batıya gözünü dikmesi ve doğuyu
unutması üzerine doğu eyaletleri bağımsızlaşma eğilimine girmişlerdir. Bu süreçte
merkezden bağımsızlaşma zemini bulan Parthia Eyaleti’nin bazı kabile reisleri de
Parni Kabilesinin başkanlığında Part İmparatorluğu’nu kurmuşlardır(M.Ö 250).
Part’lar Selevkos Krallığına son vererek M.Ö. 141’de Ortadoğu’da en büyük güç
haline geldiler.23
Romalılara karşı İpek Yolu hâkimiyeti için savaşan Partlar, yaptıkları
savaşların sonucunda zayıflayınca Fars Eyaleti hükümdarı isyan etmiş ve Partlar
tarih sahnesinden çekilmişlerdir. İlk başta Helen kültürünün etkisinde kalan Part’lar
M.Ö.77’ye kadar paralarında Yunan harflerini kullanmış ve daha sonra
Mezopotamya kültürünün etkisine girmişlerdir.24
Ahameniş İmparatorluğunun geleneklerinin devam ettiği Fars Eyaleti’nde
eskiden beri yerel krallıklarını sürdürenlerden biri olan Sasan, kendi adıyla anılan
Sasani İmparatorluğu’nu kurmuştur (M.S. 226). Sasanilerden Erdeşir (M.S. 242)
öldüğünde imparatorluğun sınırları Suriye, Mısır, Anadolu dışında eski Ahameniş
İmparatorluğunun sınırlarına ulaşmıştı. Erdeşir’in oğlu I. Şapur döneminde
Romalılar’la savaşan Sasaniler, IV. yüzyılın sonlarında Bizans’ın Hıristiyanlığı kabul
etmesi ve Ermenistan’ın da bu dine geçmesiyle birlikte Sasaniler İran’ın içindeki
Hıristiyanları Bizans’ın dostu ve Sasani İmparatorluğunun düşmanı sayarak
Zerdüştlüğü resmen kabul etmişlerdi.25
Kral Kubâd döneminde (488-531), asillere ve rahiplere karşı dengeleri
kurabilmek amacıyla ortak mülkiyeti savunan Mazdek’in fikirleri kabul edilmişti.
Kubâd’dan sonra devleti güçlendirmek için reformlar yapan ve istikrarı sağlayan I.
Hüsrev (538) daha sonra Bizans ile bir barış antlaşması imzaladı. Batıda barışı
sağlayan I. Hüsrev doğuya yönelerek doğu ticaret yollarını kontrol etti.26 Bizans ile
yapılan bu barış anlaşması özellikle IV. Hürmüz’ün tahta geçmesinin ardından
23

E. Naskalı., a.g.m., s.394
E. Naskalı., a.g.m., s.395
25
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dönemlere kadar uzanmaktadır. Özellikle Hıristiyanlık dinine geçen Ermeni’leri kendi düşmanı olan
Bizans ile aynı kefede değerlendirmesi bu durumu çok güzel bir şekilde açıklamaktadır.
26
E. Naskalı., a.g.m., s.395
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bozularak Bizans ile yeniden şiddetli savaşlar devam etti ve 590’da IV. Hürmüz’ün
yerine II. Hüsrev tahta geçti. Tahta geçtiğinde yaşanan iç savaşı bitiren II. Hüsrev,
Bizans’la savaştı ve bu savaşta Antakya ve Dımaşk (Şam) ele geçirildi.27
İran’a Hz. Ebubekir (632-634) döneminde başlayan İslam fütuhatı Hz.
Ömer’le devam etmiştir. Hz. Ömer (634-644) döneminde yapılan Kadisiye (636),
Celula (637) ve Nihavend (642) savaşlarını İslam orduları kazanmış ve Arapların
fethu’l futuh adını verdikleri bu fetih ile birlikte İran’da artık İslam fütuhhatını
engelleyebilecek mahalli liderlerin emrindeki küçük gruplar haricinde merkezi bir
güç kalmamıştı.28651’de yapılan savaşta ise İslam ordularına yenilen son Sasani
hükümdarının Merv’de öldürülmesi üzerine Sasaniler ortadan kalkmıştır.29
İslam döneminde İran’ın yönetimi, cizye vergisi verilmek koşuluyla yerel
yöneticilerin kontrolüne bırakıldı. Müslüman olanlar ise cizye vergisinden muaf
tutuldu. İran’ın Müslüman olmasıyla birçok İranlı, Arapların hizmetine girdi.
Müslümanların hâkimiyetine karşı İran’da zaman zaman isyanlar olduysa da bu
isyanlar başarılı olamadı. İslam dini Orta İran ve Horasan’da önemli ölçüde taban
bulmasına rağmen bazı bölgelerde Zerdüşti inancı devam etmiştir. Bu dönemde
Araplar tarafından İran’ın birçok şehrine ordugâhlar kurulmuş ve Arap kabileleri
yeni kurulan şehirlerde iskân ettirilmiş ve bunlara ilave olarak Araplar arasında rahat
edemeyen harici ve Şii gruplar da İran’a gelip yerleşmişlerdir. Bir takım sıkıntılar
yaşanmasına rağmen Araplar ve Farslar arasında değişik yollarla çok ciddi bir
kaynaşma meydana gelmiş ve karşılıklı kültür alışverişi sağlanmıştır. 30
İran, sosyal ve iktisadi sebeplerden dolayı Emevilere karşı muhalefetin
merkezlerinden biri oldu. Özellikle Basra ve Küfe ordugâhlarında etkin olan
İranlılar, ortaya çıkan karışıklıklarda önemli roller üstlendiler. İranlıların çoğu Hz.
Ali-Muaviye çekişmesinde Hz. Ali’yi ve Muhtar es-Sakafi’nin isyanını desteklediler.
Öyleki Emevi’lere karşı her türlü isyan hareketi İran’da karşılık buldu. Özellikle
27
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Araştırmaları, Kaknüs yay., 2006, s. 11-12., Ed:Kenan Seyithanoğlu, Doğuşundan Günümüze Büyük
İslam Tarihi Cilt II, Hulefa-i Raşidin ve Emeviler, Çağ Yayınları, İstanbul 1986, s.70 vd.
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muhaliflerin lideri Ebu Müslim’in tüm muhalefeti aynı teşkilat altında bir araya
getirmesiyle ve Horasanlıların çabasıyla 749’da Kufe’de Abbasilerden Ebû’l-Abbas
es-Seffah adına hutbe okundu. Böylece Emevi Halifesi II. Mervan’ın öldürülmesiyle
Emevi halifeliği sona erdi. Abbasiler kendilerini iktidara taşımada büyük yararlık
gösteren İranlılara, Mevaliler ile Araplar arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırarak
mevalilere devletin her kademesinde görev vermeye başladılar. Abbasiler bununla da
yetinmeyerek devletin başkentini Bizans’ın etkisinde olan Dımaşk’tan İran
kültürünün etkisinde olan Bağdat’a taşıdılar.31
Ebu Müslim’in 755’te öldürülmesi İran’da büyük rahatsızlıklara sebep oldu
ve birçok isyan çıktı.32 İranlıların Abbasilerdeki etkinliği halife Mutasım dönemine
kadar devam etti. Ancak Halife Mutasım, devlet içinde bir denge kurabilmek için
İran nüfuzuna karşı Türk asıllı gulamları askeri görevlere getirmesiyle İranlıların
Abbasiler üzerindeki etkisi gittikçe azaldı.33
Abbasilerin zayıflaması ile Horasan ve Maveraunnehir’de pek çok hanedan
ortaya çıktı. Bunlardan bazıları Tahiriler, Safariler, Samaniler, Büveyhiler’dir. Böyle
bir zeminde Karahanlılar Maveraünnehir’i ele geçirerek İran’da dokuz asır sürecek
olan Türk hâkimiyetini başlattılar. Gazneliler (963-1186) uzun mücadelelerden sonra
Irak-ı Acem’den Hindistan’a kadar uzanan geniş bir alana hâkim oldular.
Dandanakan’daki mağlubiyetlerinin ardından Horasan ve Sistan’ı Selçuklulara terk
eden Gazneliler, bugünkü Afganistan’da yönetimlerini yaklaşık 1,5 asır devam
ettirdiler.34
Hazar Denizi’nin güney batı sahilindeki Büveyhiler, Irak-ı Acem’de
otoriteleri iyice sarsılan Abbasileri İran’dan tamamen söküp attılar. Büveyhilerin
kurucusu İmam’ud-Devle Ali b. Büveyh Rey, Kereç ve İsfahan’ı ele geçirdikten
31

O. G. Özgüdenli, a.g.m., s.396
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sonra buraların idaresini kardeşi Hasan’a vermişti. Hasan, kendisine merkez olarak
Horasan’ı seçmiş ve burada hâkimiyetini güçlendirmişti. Diğer kardeşi Ahmet,
945’te hilafet merkezi olan Bağdat’a hâkim olurken, Büveyhi Hanedanı’nın en
seçkin siması olan Adu’du-Devle Irak-ı Acem, Fars, Kirman, Irak, el-Cezire ve
Umman’ı yönetimi altına aldı.35
Selçuklular, Maveraünnehir ve Harezm’deki uzun mücadeleden36 sonra
Sultan Mesud’u Dandanakan’da mağlup ederek (1040)37 Savaş sonrasında
fethedilecek bölgeleri, düzenlenen kurultayla aralarında kararlaştırdılar ve kısa
sürede Tuğrul Bey’in kardeşi İbrahim Yınal ve hanedanın diğer üyesi Çağrı Bey’in
oğlu Kavurt İran üzerine sevk edildi. Tuğrul Bey önce Kaküye Hanedanı’nın
idaresinde bulunan İsfahan’ı ele geçirdi. Ardından Bağdat’a girip burayı
Büheyvilerden

aldı.

Böylece

Sasani’lerden

sonra

ilk

defa

el-Cezire’den

Maveraunnehir’e kadar olan İran coğrafyası bir devletin siyasi hâkimiyeti altına
girdi.38
Selçuklular kısa bir müddet içerisinde İranlıların idari geleneklerini
benimsediler. Selçuklu hâkimiyetinin siyasi merkezi Nişabur, Rey, İsfahan, Merv ve
Hemedan gibi eski İran şehirleriydi.39 Tuğrul Bey kendisine İranlı Nizamü’l-Mülk
gibi önemli bir devlet adamını vezirliğe atadı. Büyük Selçuklu veziri Nizam’ülMülk’ün tesiri ile askeri cephesi Türklere, bürokrasi cephesi İranlılara dayanan ve
Sünni İslam’ı esas alan bir devlet sistemi oluşturuldu. Bürokrasi bir kısmı daha önce
Gazneli devlet teşkilatında görev almış nüfuzlu bir İranlı kâtip sınıfının eline
bırakıldı. Selçuklular idari açıdan İran coğrafyasında kendi dini siyasi telakkileriyle
çelişmeyen, mahalli hanedanların hâkimiyetine dokunmadılar, bazen bunlara
yenilerini de eklediler.40
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İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi,Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1992, s.18 vd.,
O.Turan., a.g.e., s. 103 vd., O.G. Özgüdenli., a.g.m., s. 397
39
O.Turan., a.g.e., s.111 vd.
40
İ. Kafesoğlu, a.g.e., s. 95 vd., O.G. Özgüdenli., a.g.m., s.397
36
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Selçuklular Melik Şah’ın 1092’de ölümünün ardından çıkan taht kavgaları,
Karahitay istilası (1141) ve Oğuz isyanı (1153) olayları neticesinde yıkıldı.41
Selçukluların yıkılması ile İran’da İldenizliler (1148-1225), Salgurlular (1148-1286),
Yezd Hanedanlığı (1141-1318) gibi küçük kabileler hâkim oldu. İran’da siyasi birliği
yeniden Harizmşahlılar karşısında Gurlular’ın galip gelmesi ile siyasi birlik yeniden
sağlandı.42 Harizmşahlılar ile Moğollar arasındaki anlaşmazlık üzerine 1228’de
güney İran dışındaki İran coğrafyası Cengiz Han’ın istilasına uğradı.43
Moğol yağması Ortadoğu’da dini-tasavvufi bir ortamın oluşmasını sağladı.
Moğollar yağma ve tahribi sonlandırdıktan sonra İran’da olumlu izler bıraktılar.
Tebriz, Merağa ve Bağdat’ta önemli imar faaliyetleri yürütüldü.44 İlhanlı
torunlarından Şeyh Hasan, Ebu Bahadır Han’ın vefatından sonra 1335’de tahtı ele
geçirdi ve Çobanoğlu hâkimiyetini kurdu. Şeyh Hasan, 1343’de katledildikten sonra
yerine kardeşi Melik Eşref geçti ve gücünü Irak-ı Acem’e kadar yaymayı başardı.
Melik Eşref’in ölümüyle 1357’de Çobanoğluların hâkimiyetine de son verildi.45 Bir
diğer hanedan olan Celayirliler (1340-1431) de Karakoyunlular tarafından sona
erdirildi.46 Güney İran’da ise İnculular ve Muzafferili’ler vardı. İnculular (13031357)

Ebu

İshak,

Muzafferililer

(1353)

Mubariz’ud-din

Muhammed’in

öldürülmesine kadar bu bölgede hayatlarını sürdürdüler.47
Muzafferilileri (1314-1393) yıkan Timur, İlhanlılardan sonra Doğu İran’da
ortaya çıkan ve bölgesel bir hâkimiyet sürdüren Kerteniler’i de (1245-1389)
yıkmıştır.48 Çağatayların zayıfladığı bir dönemde duruma hâkim olan Timur,
Horasan’da hâkim olduktan sonra batıda sınırlarını Irak-ı Acem ve Azerbaycan’a

41

O.Turan, a.g.e., s.240 vd., Bununla beraber Selçuklu hâkimiyeti Irak ve orta İran’da 1194’de,
Kirmanda ise 1186’ya kadar devam etti. O.G. Özgüdenli., a.g.m., s. 398
42
Vasiliy Vladimiroviç Bartold., Moğol İstilasına Kadar Türkistan, (terc. Hakkı Dursun Yıldız),
Ankara 1990, s.358 vd.
43
V. V. Bartold, a.g.e., s. 489 vd.
44
O. G. Özgüdenli, a.g.m., s. 398
45
O. G. Özgüdenli, a.g.m., s. 398
46
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devletleri, T.T.K.
yayınları, Ankara 1988, s.180 vd.
47
J.H. Kramers, a.g.m., s.1022
48
J.H. Kramers, a.g.m., s.1022
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kadar genişletti.49 1392’de başlattığı bu harekâtla büyük bir imparatorluk kuran
Timur’un 1405’teki ölümü ile İran’da siyasi birlik bozuldu.50
XV. Yüzyılın sonlarına doğru, son Moğol bakiyesinin de Türkleşmesi
neticesinde İran’ın batısı Türklerin lehine döndü. Türkmen nüfuzunu kırmak isteyen
Şahruh, 1420, 1429 ve 1434-35 tarihlerinde girişimlerde bulunmuş ancak başarılı
olamamıştır. Şahruh’un Muhammed b. Baysungur’a karşı 1447’de düzenlediği bir
sefer sırasında ölmesi üzerine başlayan taht kavgalarından dolayı İran’ın doğusu
tahrip oldu. Bu karışıklığa son vermek isteyen Uluğ Bey, oğlu Abdullatif tarafından
1449’da katledildi. Ebu Said Mirza tahta geçmişse de Maveraunnehr, Horasan,
Mazenderan ve kuzey Afganistan’ı aşamadı. 51
Batı İran’da durum farklı değildi, Şahruh’un vefatıyla Muhammed b.
Baysungur, yeniden Irak-ı Acem ve Fars’a hakim oldu ve Horasan’a sefere çıktı.
Fakat 1452’de Babür’e yenilerek öldürüldü. Babür’ün de Irak-ı Acem girişimi
Karakoyunlular tarafından başarısızlığa uğratıldı ve orta İran yavaş yavaş
Karakoyunluların hâkimiyetine girdi. Timurluların taht kavgalarından yararlanmaya
çalışan Cihan Şah 1458’de Herat’a girmeyi başardı. Ancak Timurlular buraya
saldırması üzerine Horasan’ı terk etmek zorunda kaldı.52
Cihan Şah Akkoyunlu Uzun Hasan’a 1467’de mağlup olup öldürülünce
Karakoyunluların toprakları Akkoyunlulara geçti.53 Bu durum Ebu Said Mirza Han’a
Timurluların Şahruh’tan beri sarsılan orta ve batı İran’da hâkimiyeti yeniden kurma
konusunda yeni bir fırsat verdi. Ancak Ebu Said Mirza Han Akkoyunlularla yaptığı
savaşta

yenildi.

Batı

ve

orta

İran’ın

hâkimiyeti

Akkoyunlulara

geçti.54

Maveraunnehir’i ele geçiren Özbekler, Herat’a girerek Timurluları ortadan kaldırdı.55
İran, 1501 yılında Safevi’lerin hâkimiyetine girdi. Böylece Safevi Devleti on
iki imam (İsnâ-aşeriyye) mezhebiyle İslam tarihinde ilk defa şeyhlikten bağımsız bir

49

İsmail Aka, Timurlular, Ankara, 1995, s.1
İ. Aka, a.g.e., s.74
51
Y. Karadeniz, a.g.e., s.31
52
Y. Karadeniz, a.g.e., s.32
53
İ. H. Uzunçarşılı, a.g.e., s.187
54
O.G. Özgüdenli, a.g.m., s.399
55
Y. Karadeniz, a.g.e., 32
50
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siyasi devlete dönüşmüştür.56 Kaçarlar dönemiyle pekişerek devam eden bu kimlik,
günümüz

İran

devletini

oluşturmuştur.

1501’de

Türkmenlerin

desteğiyle

Akkoyunlular’a karşı elde etmiş olduğu zafer ile Tebriz’de tahta oturan Şah İsmail,
kısa sürede İran’da hâkimiyetini tesis etti. 1503’te Hemedan yakınlarındaki
Akkoyunlu kalıntılarını da ortadan kaldırarak orta ve güney İran’da hâkimiyetini
kurdu. 1504’te ise Mazenderan, Cürcan ve Yezd’i ele geçirdi. 1505-1507’de
Diyarbakır’ı, 1508’de Bağdat’ı ve güneybatı İran’ı, 1509-1510’da Şirvan ve
Horasan’ı topraklarına kattı.57 Şah İsmail 1514’te Irak-ı Acem ve Fars’ı ele geçirerek
İran’ın büyük bir kısmına hâkim olan Akkoyunluların hâkimiyetine de son verdi.58
XVI. yüzyıl boyunca Safeviler, doğuda Özbekler batıda ise Osmanlı Devleti
ile mücadele ederek Şiiliğin bayraktarlığını yaptılar. Anadolu’daki Türkmenlerinde
Safevi davasına ilgi göstermeleri Osmanlı Devleti ile Safevileri karşı karşıya
getirdi.59 1514’te Yavuz Sultan Selim Çaldıran’da Şah İsmail’i ağır bir yenilgiye
uğratarak Diyarbakır’ı aldı.60
Bu hâkimiyetten sonra eski gücüne ulaşamayan Şah İsmail, 1524’te öldü.
1526’da İran’da yeniden iç savaşlar başladı. İç savaş I. Tahmasp’ın (1533-1534)
Şamlu aşiretinin reisi Hüseyin Han Şamlu’yu idam etmesiyle son buldu. Bu savaştan
sonra Bağdat haricinde çok büyük toprak kayıpları yaşanmadı. 1555’te Amasya
antlaşması ile Azerbaycan’ın Safeviler’e Irak-ı Acem ve Van Gölü çevresinin de
Osmanlı Devleti’ne ait olduğunu kabul eden anlaşması imzalandı.61 Şah I.
Tahmasp’tan sonra yeniden iç karışıklıklara sürüklenen İran, II. İsmail ve
Muhammed Hudabende döneminde de toparlanamadı.62 Safeviler Şah I. Abbas’ın
1587’de devletin başına geçmesiyle devlet yeniden ayağa kalktı. Bu dönemde Safevi
ordusunun başına Allahverdi Han getirilerek doğuda Özbekler ile batıda ise Osmanlı
Devleti ile başarılı savaşlar yapıldı. 1598’de Özbekler’den Herat’ı, 1603’te ise

56

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, T.T.K. Basımevi, Cilt II, Ankara 1988, s.225
İ.H. Uzunçarşılı, a.g.e.,s. 228,
58
İ.H. uzunçarşılı, a.g.e., s.188 vd., J.H. Kramers., a.g.m., s.1022 vd., O.G. Özgüdenli s.399
59
İ.H. Uzunçarşılı, a.g.e., s.229 vd.
60
Bu savaş Şah İsmail için çöküşün başlangıcı olmuştur. Çünkü Şah’ın yenilmezliğine olan inanç bu
savaşta kırılmıştı.
61
İsmail Safa Üstün “İran” T.D.V. islam Ansiklopedisi Cilt XXII, İstanbul 2000, s.400, İ. H.
Uzunçarşılı, a.g.e., s.351
62
İ. H. Uzunçarşılı, a.g.e., Cilt III/1, s.55 vd.
57
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Osmanlılardan Tebriz geri alındı ve Aras Nehri sınır kabul edilerek bir anlaşma
yapıldı.63
Şah I. Abbas döneminde sadece askeri alanda değil diğer alanlarda da önemli
başarılara imza atıldı. 1598’de başkenti Kazvin’den İsfahan’a taşıyan Şah Abbas,
İsfahan’da imar faaliyetlerine başladığı gibi iktisadi hayatı da canlandırdı ve bunun
neticesinde Avrupa ile bağlantılar kuruldu. Şah Abbas’ın yerine geçen torunu Şah
Şafi döneminde (1638) Bağdat ve Kandahar kaybedildi. 1639’da Kasr-ı Şirin
anlaşması imzalandı ve bu anlaşma ile Bağdat Osmanlı Devleti’nde kaldı.64
İran’da Afgan istilası olarak bilinen 1722-1729 yılları arasında Afgan lider
Mir Mahmud 1710’da İran’ı feth etmek için harekete geçti. Ancak Mir Mahmud
yaptığı seferlerin sonucunda son olarak Gülunabad’ta İran güçlerini yenilgiye
uğratarak Safevilerin başkenti İsfahan’ı kuşattı ve herhangi bir yardım alamayan Şah
Hüseyin şehri bizzat eliyle Mir Mahmud’a teslim etti. Mir Mahmud idaresindeki
Afganlılar, çok kısa bir süre içerisinde İran’ın kuzeyindeki Türk kısımları müstesna
diğer yerleri ele geçirdiler.65
Mir Mahmud yeğeni Eşref Han tarafından 1725’te tahttan indirilmesi
sonucunda İran’da iç karışıklıkların artması Rusların dikkatini çekmiştir. Bu durumu
kendi lehlerine kullanmak isteyen Ruslar harekete geçmiş, Şirvan, Derbend ve
Bakü’yü ele geçirmişlerdir.66 Eşref Han zor durumda kalınca Osmanlı ile anlaşarak
1727’de Azerbaycan, Karabağ ve Gürcistan’ı Osmanlı’ya bıraktı.67
Safevi hanedanını yeniden ihya etmek isteyen Afşar aşiretinden Nadir Mirza
II. Tahmasp’ın yanında yer alarak Afganlıları mağlup ederek 1730’da İsfahan’ı ele
geçirdi ve II. Tahmasp’ı tahta oturttu. Aradan geçen beş yıllık sürede Nadir Mirza
Osmanlıya kaptırdığı toprakları geri aldığı gibi Gence, Tiflis ve Erivan’ı yeniden

63

İ. H. Uzunçarşılı, a.g.e., Cilt III/1, s.63
İ. H. Uzunçarşılı, a.g.e., Cilt III/2, s. 248
65
Orhan Yazıcı, “Rusların Sıcak Denizlere İnme Politikaları I: Afganistan’ın Uluslar Arası Politik
Alanda Yerini Alışı” Hindistan Türk Tarihi Araştırmaları, Yıl 1, Sayı 1, Ocak- Haziran 2001, s.101
66
O. Yazıcı, a.g.m., s.102
67
Orhan Yazıcı, Ahmed Şah Abdalî ve Milli Afgan Devletinin Kuruluşu (1747-1772), Basılmamış
Doktora Tezi, Malatya 2003, s.12, Y. Karadeniz, a.g.e., s.36
64
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topraklarına kattı. Ruslarla yaptığı savaşta galip gelerek 1735’te Derbend ve Bakü’yü
geri aldı.68
Nadir Mirza 1732’de II. Tahmasp’ı tahttan indirerek onun oğlu III. Abbas’ı
tahta geçirdi. 1736’da III. Abbas’ı da tahtan indiren Nadir kendisini Afşar
Hanedanı’nın ilk şahı olarak ilan etti. Nadir Şah komşularına karşı zafer elde ettikten
sonra İran’ı yeniden bir düzene kavuşturarak Hindistan’a yöneldi. Nadir Şah
Hindistan’da iken İsfahan’daki Safevi Hanedanı’nın üyeleri öldürülünce Safevilerin
varlığı fiilen son buldu.1738’de Delhi’yi alıp Hindistan’a ulaşan Nadir Şah İndus
Nehri’nin batısındaki bölgenin tamamını ele geçirdi. Başkenti İsfahan’dan Meşhed’e
taşıdı. Nadir Şah 1747’de bir suikast sonucu öldürülünce İran genel bir karışıklığa
sürüklendi. Bu karışıklıktan yararlanmak isteyen Afganlılar başarılı olamadı ve Lur
asıllı Kerim Han tarafından yönetim ele geçirildi Zend Hanedanı dönemi başlatıldı.69
1779’da Kerim Han’ın ölümüyle komutanları arasında taht kavgaları çıktı. Bu
karışıklıktan yararlanan Kaçar reisi Muhammed Han Zend’lerin hâkimiyetine son
verdi ve Tahran’ı Kaçarların başkenti yaptı ve belli bir süreden sonra ilk defa İran’da
yeniden güçlü bir siyasi otorite oluşturdu.70
Kaçarların menşei konusunda birtakım farklı iddialar olsa da önemli
kaynaklar Kaçarların Türk olduğu tezini ortaya koymuşlardır. 71 Safeviler döneminde
devlet hayatında önemli roller üslenen Kaçarlar, iki kola ayrılmışlardır. Safeviler,
Aşağı Baş ve Yukarı Baş diye ikiye bölünen Kaçarların ilk başta siyasi bir güç olarak
ortaya çıkmalarını engellemek için bu iki kolun birleşmelerini engellemiş ve her
fırsatta birbirine karşı kışkırtmışlardır.72
İran’da Safevi devrinin son bulmasından dolayı yoğun bir iç çatışma ve taht
kavgaları başlamıştır. On beş yıl boyunca Kerim Han Zend’in rehinesi olarak
Şiraz’da kaldı. Bu süre içerisinde hükümdar olma arzusuna kapılmaması için altı
yaşında iken hadım edilmiş olan Ağa Muhammed Han, Kerim Han’ın ölümüyle
Kaçar Hanedanı’nın arasındaki ayrılıkları sonlandırarak, hanedanı toparlamak ve
68

Y. Karadeniz, a.g.e., s.36
İ.H. Uzunçarşılı, a.g.e., Cilt IV/1, s. 310
70
İ.S.Üstün, a.g.md., s.401
71
Kaçarların menşei konusunda yapılan tartışmalar için Y.Karadeniz, a.g.e., s.40 vd.
72
Y. Karadeniz, a.g.e., s.48
69
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İran’ın kuzeyinde hâkimiyet kurmak için 1779-1789 yılları arasında yakınlarına karşı
mücadele etti. Daha sonra bugünkü İran coğrafyasında ve buna ek olarak güney
Kafkasya’yı da içine alan bir alanda hâkimiyetini kurdu. 1795 yılında Tiflis’i ele
geçirdi. Bu dönemde Kaçarlar Afgan eyaletleri hariç, Safevilerin daha önce yönetmiş
oldukları tüm alanları denetimine aldılar. Kaçarlar, Safevilerin yıkılışından sonra
İran’ı yeniden kalıcı olarak birleştiren ve yöneten ilk hanedan olmuştur. Ağa
Muhammed Han göstermiş olduğu askeri başarılarına rağmen taç giymesinden
yaklaşık bir yıl sonra (19 Haziran 1797) öldürülmesinden dolayı ülkede ciddi
reformlar yapma imkânı bulamamıştır.73
Ağa Muhammed Han’ın ölümü üzerine, onun yerine, yeğeni Feth Ali Şah
(1797-1834) tahta oturdu. Feth Ali Şah’ın devraldığı devlet, fakir ve göçebe bir
toplum yapısına ve dağlık bir alana sahip olmasından dolayı kontrol edilmesi zor
olan bir ülkeydi. Başkenti büyük bir kasaba görünümüne sahip olan Tahran’dı.
Tahran’ın başkent olarak seçilmesi hem Safevilerin başkenti İsfahan’a yakın olması
hem de Kaçarların geleneksel topraklarına ve Ağa Muhammed Han’ın gözünü diktiği
Kafkasya’ya yakın olmasından kaynaklanıyordu.74
Feth Ali Şah, amcasının aşiret reisliği hayatını sürdürmesinin aksine
hanedana gerçek bir krallık görüntüsü vermeyi hedeflemekteydi. Bu amaçla Feth Ali
Şah, İslam öncesi Pers krallarının kullanmış olduğu “Şahinşah” (kralların kralı)
unvanını yeniden kullanarak bu unvanı yaygınlaştırmıştır. Saraya çok sıkı bir
protokol getiren Feth Ali Şah, yönetimi güçlendirmek ve hâkimiyetini tüm çevreye
yaymak için ulema aileleriyle akrabalıklar kurmaya önem vermiş, oğullarını büyük
eyaletlere vali olarak göndermiştir. Bu valiler büyük bir özerkliğe sahiplerdi.
Hepsinin kendilerine ait sarayları ve imparatorluk örneğine dayanan orduları vardı.
Valiler genel olarak ya Kaçar ailesinin ileri gelenleri arasından ya da onlarla
akrabalık kuran aile bireyleri arasından atanırlardı. Valiler nispeten bağımsız bir
şekilde eyaletleri yönetiyorlardı. Bundan dolayı Kaçarların bazı eyaletlerinde
oldukça gevşek yönetimler olabiliyordu.75
73

Mohammed Reza Djail-Thierry Kellner, İran’ın Son İki Yüzyıllık Tarihi, (Çev: Reşat Uzmen),
Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2011, s.13 vd.
74
M. R. Djail-T. Kellner, a.g.e., s. 14
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M. R. Djail-T. Kellner, a.g.e., s. 15
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Pek çok eşi ve cariyesi bulunan ve onlardan da pek çok çocuğun dünyaya
gelmiş olması devletin çöküşünün nedenleri arasında sayılırken76 Feth Ali Şah’ın bu
durumu devletin merkeziyetçi yapısını güçlendirmek için stratejik bir dayanak olarak
kullandığı da söylenebilir. Çok sayıda evlilik gerçekleştiren Feth Ali Şah, neredeyse
tüm büyük hanedanlarla akrabalık kurmuştu.
Feth Ali Şah dönemi küçük çaplı bazı isyanlar haricinde iç savaşların
olmadığı ve nispeten ekonomik refahın olduğu bir dönem olarak bilinmektedir.
İran’da uzun yıllar süren bir iç savaştan bahsedecek olursak bu durumun önemi daha
iyi anlaşılır. Aşağıda detaylı bir şekilde üzerinde duracağımız modernleşme
faaliyetleri, bu dönemde başladı.77
Bu dönemde Avrupa hala Fransız İhtilali’nin yaratmış olduğu kaos ile
çalkalanırken, bu kargaşa içerisinde Avrupalı devletler kendi çıkarları doğrultusunda
İran’ın stratejik coğrafyasıyla ilgilenmeye çalışmaktaydılar. Bu hedef doğrultusunda
İngiltere, Hindistan’daki çıkarlarını korumak için Tahran’la 1801 yılında siyaset ve
ticaret, 1809 yılında ise dostluk ve ittifak anlaşmalarını imzaladı. Bu süreçte İranİngiltere, İran-Fransa, İran-Rusya ilişkileri Avrupa’da yaşanan savaşlarının
durumuna göre değişiklik göstermekteydi. Rusya’ya karşı bir müttefik arayan Fransa,
1796’da Tahran’a bir heyet göndermişti. Daha sonra Kafkasya’da Rus-İran rekabeti
kapsamında Rusya’ya düşman olan Fransa, Tahran ile bir anlaşma zemini yakaladı
ve 1807 yılında bir anlaşma yaptı. Ancak Fransız heyeti İngiltere’nin baskısıyla 1809
yılında Tahran’ı terk etti ve bu durum İngiltere’yi memnun etti. Böylece İngiltere
İran’ın en önemli Avrupalı muhatabı haline geldi ve İran ile Ruslar arasında birçok
kez aracılık yaptı. Bu dönemde süren anlaşmazlıklardan birisi de Osmanlı-İran
arasındaki sınır ve göçebelerin denetimi anlaşmazlıklarıydı. 1821-23 yılları arasında
yapılan savaşlar Erzurum anlaşması ile sonlandırıldı; ancak asıl bu dönemde İran
üzerinde yıkıcı bir etki bırakan savaşlar Rusya ile yapılan iki savaştır.78
Bu savaşlardan ilki Gürcistan’ın hâkimiyeti için 1804 yılından 1812 yılına
kadar Güney Kafkasya’da süren savaştı. Son çarpışmalar 1812 yılında Aras nehri
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üzerinde Aslanduz’da meydana geldi. Abbas Mirza’nın emrindeki ordu yenildi ve
Ekim 1913’te Gülistan anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile Kafkasya’nın çoğu
kaybedildi.79 Aynı zamanda Hazar Denizi’nde sadece Rus gemilerinin sefer yapması
kabul edildi. Bununla İran’ın kıyıları saldırıya açık hale geldi. Buna karşılık Rusya
tahta geçecek olan meşru veliahdı tanımış olacaktı, ancak bu madde Rusya’ya İran’ın
şah değişimlerine müdahale etme olanağı veriyordu.80
Gülistan Antlaşması’nın şartları halk tarafından zorlukla kabul edildi. Feth
Ali Şah intikam alınması konusunda ulema tarafından baskı altına alındı. 1826
yılında yeniden çatışmalar başladı. İran ordusu kısa süreli bir başarıdan sonra
yeniden mağlup oldu ve yeni topraklar kaybedildi. İran birlikleri bu çatışma sonunda
Erivan’ı kaybetti. Rus ordusu Azerbaycan’a girdi ve Tebriz işgal edildi. Feth Ali Şah
barış istemek durumunda kaldı ve 10 Şubat 1828 tarihinde yine ağır koşullar içeren
Türkmençay anlaşması yapıldı. İran, Erivan ve Nahcivan topraklarını terk etti. Aras
Nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi. Rusya Hazar’da tek başına ticaret ve seyir
yapma hakkı kazandı. İranlılar üç milyon İngiliz lirası tazminat ödemeyi kabul
etmenin yanı sıra tüm tutsakları da serbest bırakacaktı81. Rus tacirler İran
topraklarında serbestçe dolaşabilecekler ve Rus vatandaşlar kendi konsoloslukları
tarafından yargılanabileceklerdi. Böylece imtiyazlar birçok alana hâkim kılınmaya
çalışıldı. Yani bu anlaşma sadece birtakım askeri ve siyasi yaptırımları beraberinde
getirmemiş aynı zamanda hukuki egemenlik hakkını da elinden almaktaydı. Bu
sonuçlar halkta çok ciddi bir öfke yaratıyordu.82
Feth Ali Şah’ın (1834) ölümünden sonra Abbas Mirza’nın oğlu Muhammed
Mirza, İran tahtına oturdu. Muhammed Şah (1834-1848), Londra ve Set
Petersburg’un onayı ile tahta geçti. Yeni şah hasta ve zayıf olduğu için ancak babası
döneminde vezir olan Mirza Ebul Kasım Ferahani II. Kaim Makam’ın desteği ve
yönlendirmesi ile otoritesini kabul ettirdi. Bu dönemde İran üzerinde Rus ve İngiliz
mücadelesi devam etmiş; ancak Ruslar yapmış oldukları anlaşmalar neticesinde daha
etkin hale gelmişlerdir. Rusya bu süreçte İran’ı, Kafkasya’da kaybetmiş olduğu
79
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toprakları Afganistan tarafından özellikle Herat’ta telafi etme konusunda teşvik
etmekteydi. Muhammed Şah 1837 yılında İran coğrafyasının tarihi bir uzantısı olarak
gördükleri Herat’a bir sefer düzenledi. Bu olay İngiltere tarafından Hindistan’daki
çıkarları için tehdit olarak algılandı. İngilizler bu yönlü faaliyetleri durdurmak için
bazı hamleler yaptı ve bu hamlelerinde başarılı oldular.83 Neticede 1841 yılında
İngiliz-İran ticaret anlaşması imzalandı. İngilizler, İran coğrafyasında serbestçe
dolaşabilme hakkı elde ederken Herat konusunda tam bir anlaşma sağlanamadı.84
İran XIX. yüzyılın ilk yarısında, İngiltere ve Rusya ile daha yoğun ilişkilere
sahip olmasının yanında diğer Avrupa ülkeleriyle de düşük düzeyde de olsa ilişki
kurmuştur. 1839’da bir İran elçisi Kral Louis-Philippe tarafından kabul edildi. 18391840’ta Paris, İran’da bir büyükelçilik açtı. Belçika ile ilk kez 1842’de bir anlaşma
imzalandı. Bu karşılıklı ilişkiler karşılıklı adımlarla geliştirilmeye çalışıldı.85
Muhammed Şah’ın iktidarı döneminde ülke içinde ortaya çıkan olaylar
arasında 1841’de İran’dan ayrılıp 1848’de Bombay’a yerleşen İsmailî’lerin lideri
Ağa Han Mahallati isyanı ve 1844 yılında Babîlik hareketinin ortaya çıkması
sayılabilir. Babîlik hareketi, İran Şiî ulemasını ciddi anlamda sarsmıştır. Hareket,
iktidar tarafından ezildi ve hareketin kurucusu 1850 Temmuzunda idam edildi.86
Muhammed Şah saltanatının sonlarına doğru yönetimden ellerini iyice çekmiş
ve yetkileri sadrazam Hacı Mirza Ağasi87 tarafından kullanılmıştır. Devlet işlerinden
fazla anlamayan Muhammed Şah’ın 1848 yılında yakalandığı gut hastalığından
kurtulamayarak hayatını kaybetmesi üzerine tahta geçen Nasıreddin Şah, çok
sevilmeyen önceki sadrazamı Kerbela’ya sürgün etmiş ve sadrazamlığa Hacı Mirza
Ağasi’yi getirmek yerine tahta oturmasında büyük emeği geçen hocası Mirza Taki
Han Emir Kebir’i getirmiştir. Emir Kebir bu süreçte saray erkânından bazısının
tepkisini çekmesine karşın genel olarak siyasi ve sosyal ortamı uygun bulduğundan
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dolayı ıslahat faaliyetlerine hız vermiştir.88 Mirza Taki Han Emir Kebir yapmış
olduğu ıslahat faaliyetlerinden dolayı içte ve dışta birçok tepkiye sebep olmuştur. İç
ve dış kışkırtmalar sonucunda birçok isyan yaşanmıştır. Bu konudaki belgelerde açık
bir şekilde işaretler bulmak mümkün. İngiliz elçisinin ülkesine göndermiş olduğu
raporlarda, Horasan’daki Salar’ın tekrar isyana teşvik edilmesini ve iç sorunların
çıkarılmasına devam edilmesini öğütlemekteydi. İngilizler ilk olarak başkentte
çıkarmış oldukları karışıklıklar daha sonra Burucerd, Kirmanşah, Şiraz, Kirman,
Yezd ve Horasan gibi İran şehirlerine de sıçradı. Bu isyanlar güçlükle bastırıldı. 1850
yılında Salar yenildi ve Meşhed alındı. Mirza Taki Han çıkan isyanların hepsini
bastırmayı başardı ve iç karışıklıkları sonlandırdığı için kendisine “Emir-i Kebir”
unvanı verildi. Mirza Taki Han, 1851 yılında İstanbul, Londra, Set Petersburg’da
elçilikler kurarak buralara maslahatgüzarlar görevlendirdi. Bunun dışında Amerika
ile ilişkiler kurarak yeni dostluk anlaşmaları imzaladı. Ancak sadrazamın ölmesiyle
bu anlaşma uygulanamadı. 1856’da kapsamı daha dar olan bir anlaşma imzalandı.89
Aşağıda daha detaylı ele alacağımız Mirza Taki Han Emir Kebir’in ıslahatları
neticesinde ciddi anlamda rahatsız olan İngilizlerin yoğun baskısından dolayı Emir
Kebir görevden alınarak onun yerine İngilizlerin güvenine nail olmuş İtimadu’dDevle lakaplı Ağa Han Nuri atandı.
Dönemin önemli olaylarından birisi de Muhammed Şah döneminde
Horasan’da atılan kargaşa tohumları bu dönemde isyana dönüşmüş olmasıdır. 1850
yılında İsfahan’daki isyan kan dökülmeden bastırılmışsa da Horasan’da Asafu’dDevle ailesinin çıkardığı isyanlarda güç kullanılmıştır. 1851 yılında şahın
görevlendirdiği amcası Sultan Murad Mirza, Salar’ı yenerek isyanı bitirdi ve Horasan
valiliğine atandı.90
Muhammed Şah döneminin sonlarında ve Nasıreddin Şah döneminin
başlarında yeni bir mezhebi fırka olarak ortaya çıkan Babîlik hareketi, kurucusu
Seyyid Ali Muhammed ve onun müritlerinin İslam’a ters düşen fikirlerinden dolayı
İran Şii ulemasından ve İran halkından çok sert tepki görmeleri üzerine hareketin
lideri tutuklanarak İsfahan’da ikamete mecbur tutuldu. Mazenderan, Fars, Kirman,
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Tebriz ve Zencan’da birçok taraftarı yakalanarak öldürüldü. Buna karşın Babîler
olaylardan sorumlu tuttukları Mirza Taki Han’ı öldürmeyi planladılar ve bir suikast
girişiminde bulundular. Ancak bu girişimlerinde başarılı olamadılar. Mirza Ali
Muhammed’in Tebriz’de idam edilmesi üzerine Şaha suikast girişiminde bulundular.
Şaha yönelik suikast girişiminde yine başarısız oldular. Bu olayın ardından
Babî’lerin bir kısmı öldürülürken bir kısmı ise hapsedildi.91
Salar’ın Horasan’da isyan etmesinden dolayı bölgede yaşanan karışıklık
üzerine Türkmenler ve Özbekler bu fırsattan istifade ederek isyan ettiler. Hive hanı
Muhammed Emin Han, Merv’i alıp Serahs’a kadar ilerledi. Muhammed Emin Han
ile birtakım görüşmeler yapıldı. Muhammed Emin Han ile yapılan görüşmelerde
Merv’e ve Serahs’a saldırmaması konusunda uyarıldı. Ancak Muhammed Emin Han,
Rusların yardımını aldığından dolayı anlaşmaya yanaşmadı ve bunun üzerine Kaçar
ordusu Serahs ve Merv’e saldırdı. Üç yıl süren savaş 1854 yılında kesin bir zafer elde
edilerek neticede bir anlaşma imzalandı. Muhammed Emin Han esir alınarak
öldürüldü.92 Bunun üzerine şah Herat üzerine sefere çıktı.
İngiltere, İran’ın güneyi ve Afganistan’daki nüfuzunu güçlendirmek ve
buradaki nüfuzunu İran’a kabul ettirmek amacı ile Dost Muhammed Han’ın Herat’a
saldırması istiyordu. Herat amiri, bu planı sezince, İran’dan yardım istedi. İran, Herat
amirine yardım amacıyla 1500 kişilik bir kuvvet gönderdi. İran kuvvetleri birkaç
aylık kuşatmanın neticesinde (1856) Herat’a girerek burada Nasıreddin Şah adına
hutbe okuttu ve onun adına sikke bastırdı.93
İran’ın Herat’ı alması üzerine İngiltere ile ilişkiler bozuldu. Sadrazam Mirza
Ağa Han Nuri, Osmanlı ve Fransa’dan arabulucu olmalarını talep etti. İngiltere
görüşmelere yanaşmadı ve sadrazamın görevden alınmasını istedi. 1853 yılında
Scheil ile sadrazam arasında yapılan anlaşmaya göre İran, Herat’a asker
göndermeyecek, sikkeler üzerinde Şah’ın ismi yazılmayacak, adına hutbe
okutulmayacak ve Tahran’da bulunan Heratlılar serbest bırakılacaktı. İran
kuvvetlerinin Herat’a girmesine cevap olarak Londra, savaş ilan etti. Beş bin kişilik
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bir kuvvet Basra Körfezi’ne gönderildi. İngiliz birlikleri Harg Adası’nı işgal etti.
Buradaki İran birlikleri yenilgiye uğradı ve Buşehr ve Hürremşehr İngilizlerin eline
geçti. 1857 yılında Paris’te yapılan görüşmeler neticesinde İran’ın Afganistan’ı
İngiltere’nin de Basra körfezindeki limanları boşaltması karşılığında anlaşma
yapıldı.94
Rusya ve İngiltere İran coğrafyasına sahip olmayı büyük bir stratejik güç
olarak değerlendirmekteydiler. Bu sebeple sürekli olarak İran’ın iç işlerine
müdahaleyi kendilerine şiar edinmişlerdi. Bu müdahaleleri, İran’da rejimin felce
uğramasının önemli sebeplerindendir. XIX. yüzyılın ilk yarısında Rusya, İran
tarafından geleneksel olarak üzerinde hak iddia edilen Türkistan’ı, Kafkaslarda
Hazar Denizi kıyılarını ve kilit önemdeki Azerbaycan’ın bazı kısımlarını işgal
etmişti. Türkistan, Tacikistan ve Kafkasya topraklarını Rus İmparatorluğu’na
katmışlardır. İngiliz politikacılarının görüşlerine göre Rusların İran’da ilerlemeleri
Hindistan güvenliğine bir tehditti ve İngiliz sanayine dış pazarlar arayışında
istenmeyen bir rekabet oluşturuyordu. Ticari tehdit 1857’de imzalanan bir anlaşma
ile Şah’ın İngiliz tüccarına daha önce Ruslara tanınan ayrıcalıkları ve aynı düşük
gümrük tarifelerini vermesiyle ortadan kaldırılmış oldu.95
Rusların Hindistan sınırlarına yaklaşması üzerine İngiltere St. Petersburg’a
İran’ın parçalanmasına razı olamayacağını bildirdi. Her iki devlet İran üzerine
savaşmak istemiyorlardı ve İran’ın her iki devletin ortasında stratejik çıkarları
arasında bir tampon devlet olarak kalması konusunda uzlaştılar. Ancak iki devlet de
İran’a hâkim olmak için birbirlerine karşı rekabet etmeye devam ettiler. Rus
politikası İran’ı zayıf bırakma yönünde iken İngilizler güçlü bir İran’dan yanaydı. Bu
iki güç arasında kalan Nasıreddin Şah, iki devleti birbirine düşürmek için elindeki tek
koz olan imtiyazları kullanmaya çalıştı. Nasıreddin Şah’ın batının lüks mallarını
tüketmenin zevkini ve Rusya ile Batı Avrupa’ya pahalı seyahatlerinin yolu da bu
idi.96
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Paris anlaşmasından sonra Nasıreddin Şah, sadrazamı görevden alarak onun
yerine harbiye nazırı olan Muhammed Han Kaçar’ı tayin etti. Şah, yetkisinde olan
dışişleri bakanlığı, maliye bakanlığı ve harbiye nazırlığı’nın yetkilerini de
Muhammed Han Kaçar’a devretti. Onun sadrazamlığı 1868’e kadar sürdü. Aynı yıl
Nasıreddin Şah, Mirza Yusuf Mustevfiu’l-Memalik’e maliye bakanlığı görevi ile
ülkenin birinci şahsiyeti olma unvanını verdi. O sahip olduğu makamına rağmen
sadrazamlık makamını da kendi sorumluluğuna aldı ve 1872 yılına kadar bu görevi
de üstlendi.97
Nasıreddin Şah, devrin en tanınmış isimlerinden biri olan Muşiru’d-Devle
Mirza Hüseyin Han’ı adalet bakanlığına getirdi. Mustevfiu’l-Memalik’in istifası
üzerine çok geçmeden adalet bakanı Mirza Hüseyin Han Muşiru’d-Devle’yi
Sipahsalar unvanı ile harbiye nazırlığına atadı. 3 Ekim 1872’de ise sadrazamlığa
getirdi. Mirza Hüseyin, devlet yetkililerinin halka kötü muamelesine son verdi,
rüşveti azalttı, şahın Avrupa’ya gitmesi ve Avrupa medeniyetini yakından görmesi
için destekçi oldu ve şahın 1873 yılındaki Avrupa seyahatine katıldı. Avrupa’dan
dönüşünde saray erkânının ve devletin önde gelenlerinin şiddetli muhalefetiyle
karşılaştı. Şah, daha fazla muhalefete dayanamayarak onu istifa ettirdi. Onun yerine
Mirza Yusuf Mustevfiu’l-Memalik’e getirildi. Mirza Hüseyin Han Muşiru’d-Devle
yeni kabinede dışişleri bakanı oldu. Mirza Hüseyin 1887’de öldü.98
Mustevfiu’l-Memalik öldükten sonra onun yerine Muhammed İbrahim
Subaşı’nın oğlu olan henüz otuz yaşındaki Mirza Ali Asgar Han’ı sadrazamlık
makamına getirdi. Ancak yeni sadrazam ülkenin menfaatleri yerine daha çok kendi
menfaatlerini koruma yolunu seçmişti. Bu süreçte içişleri, gümrük, hazine ve
darphaneyi idaresine bağladı. Hazine zor durumda olmasına rağmen Şah’ın 1888’de
üçüncü Avrupa seyahatine çıkmayı teşvik etmiştir.
Bu süreçte İran tarihi açısından son derece önemli neticeler doğuran
Nasıreddin Şah’ın İngiltere (1873), Almanya (1879), Avusturya ve Türkiye
ziyaretleri gerçekleşti. Şah, üçüncü seyahatinde 1889’da Paris’te inkılâbın yüzüncü
yılı münasebetiyle kurulan sergiyi ziyaret etti. Bu seyahatlerin sonunda Avrupa’daki
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bazı gelişmelere tanık olan Nasıreddin Şah ülkesine dönünce bazı yeniliklere imza
attı.99 Nasıreddin Şah’ın Avrupa seyahatlerinin sonuçları sadece bazı yeniliklerle de
sınırlı kalmamıştır. Aynı zamanda halkın büyük tepkisini çeken imtiyaz anlaşmaları
da imzalanmıştır.
İnsanlık tarihinin en köklü devletlerinden birinin mirasçısı olan İran, 2500
yıllık devlet geleneğinde ya büyük krallıklarla ya da dağınık hanedanlarla
yönetilmiştir. İran tarihinde ilk defa 1906’da monarşiden meşrutiyete geçiş yapmıştır.
İlk defa mutlak yetkilerle donatılmış bir şah kendi yetkilerini bir başka güç ile
paylaşmayı, kendi eylem ve kararlarını bir anayasa ile sınırlandırmayı ve kendisinin
kontrolünde olmayan bir adli merciî kabul etti. Yeni bir dönemin açılmasını işaret
eden bu adım son derece dikkat çekicidir. Şüphesiz meşruti yönetime geçiş
kendiliğinden gerçekleşmediği gibi mutlak hâkimiyeti elinde bulunduran şahın kendi
rızası ile yetkilerini devrettiğini söylemekte doğru değildir.
1906 İran meşrutiyeti XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yaşanan olay ve olguların
bir neticesidir. 100-150 yıllık tarihsel bir geçmişe dayanan İran meşrutiyetini
anlamak için bu tarihsel sürecin her yönüyle değerlendirilmesi gerektiğine
inanmaktayız. Son bir buçuk asırlık dönemde yaşanan ekonomik, sosyal, siyasal
sorunlar bir yandan halkı canından bezdirirken diğer yandan da ülkeyi yabancı güçler
karşısında yok olma noktasına getirmiştir. Meşrutiyet, İran halkının tüm sosyal
kesimlerinin yaşanan bu iç ve dış sorunlara karşı verdikleri mücadelenin bir
neticesidir.
İran meşrutiyeti yalnız başına incelenip değerlendirilecek bir olaydan ziyade
dönemin diğer devletlerinde gerçekleşen yenilik ve modernleşme bağlamında
değerlendirilmesi gerekmektedir. XIX. yüzyıl boyunca İran’ın iktisadi ve askeri
noktalarda almış oldukları yenilgilere çözüm ararken bir yandan batının geçirmiş
olduğu değişim ve dönüşümle ilgilenirken diğer yandan kendisiyle aynı kaderi
paylaştığına inandığı Japonya, Osmanlı ve Rusya devrim/meşrutiyetlerini de
yakından takip ederek buralarda yaşanan birikimi ülkesine taşımışlardır.
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İran parlamenter hükümet sistemi ve kanuna dayalı yönetim modelini ilk
olarak 1815 yılında Abbas Mirza zamanında Londra’ya gönderilen Mirza Salih’in
İran istibdadı ve parlamenter hükümeti karşılaştırdığı eserlerinden tanımıştır. Ondan
sonra İngiltere, Almanya ve Osmanlıda elçilik yapan Mirza Seyyid Cafer Han
Muşiru’d-Devle, İran’ın uyanışında kanuna dayalı bir hükümetin gerekliliğini dile
getirmiştir. Bu konudaki düşüncelerini yazdığı “Tarzê Hükümetê İran ve Mukayese-i
An Ba-Hükümetha-i Avrupa” adlı eserini şaha göndermiştir. O tarihlerden bu yana
birçok kez konuyla ilgili eserler yazılmış ve monarşik yönetim tartışılmıştır.
Kelime

anlamına

baktığımızda

meşrutiyet

şart,

bağlılık,

şartlarla

sınırlandırılmış anlamına gelmektedir. Istılah manası ise hükümetin kanuna göre
hareket etmesi, parlamentonun var olması, milletin vekillerinin devletin işlerine
nezaret etmesi100 gibi anlamları taşımaktadır. Meşrutiyet, kelime olarak, İslam
dünyasında ilk defa Osmanlı Devleti’nde kanuna dayalı hükümet sistemi için
kullanılmıştır. Daha sonra diğer İslam ülkelerinde de keyfi uygulamalardan uzak,
kanuna dayalı hükümet anlamında kullanılmıştır.101
Meşrutiyetin bu anlama yakın bir şekilde İran’a girişi de Osmanlı üzerinden
gerçekleşmiştir. İran’a meşrutiyet kavramının girişi, ilk defa İstanbul’da İran sefiri
olarak görev yapan Mirza Hüseyin Han Sipahsalar tarafından kaleme alınan
raporlarla gerçekleşmiştir. Mirza Hüseyin Han Sipahsalar, hazırlamış olduğu
raporlarda bu kavramı kullanırken anlatmak istediği devlet yönetimine halkın veya
toplumdan bazı sınıfların katılımıdır. Ancak dönemin kimi devlet adamları
meşrutiyet kelimesinin yerine İngilizce karşılığı olan constitution’ın kelimesinin
kullanılmasına inanmış ve yazışmalarında da kelimeyi bu şekilde yazmışlardır. Mirza
Taki Han Emir Kebir tarafından yayımlanan Vekayi’i İttifakiyye gazetesi “meşrutiyet
hükümeti” yerine “constitution hükümeti” kavramını kullanmıştır. 102 Muhammed Ali
Şah’ın yayınlamış olduğu fermanda da her iki şekliyle yani “meşrutiyet” ve
“constitution” hükümetinin kullanıldığı görülmektedir.103
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Hasan Amid, Ferhenge Farsi Amid, Emir Kebir Yayınları, Tahran 1384, s.2252
Kaan Dilek, “İran’da Meşrutiyet Hareketi ve Dönemin Siyasi Gelişmeleri”, Akademik Orta
Doğu, Cilt II, Sayı 1, 2007, S.51
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101

25

Tezimiz giriş ve sonuç bölümleri hariç üç bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde meşrutiyet öncesi siyasî, iktisadi, içtimaî ve fikrî yapı üzerinde
durulmaktadır. Genel durum hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştığımız bu bölüm
meşrutiyet olaylarının başlamasına neden olan sürecin bir değerlendirilmesidir.
İkinci bölümde ise öncelikle son elli yılın bir değerlendirmesini yaptıktan
sonra meşrutiyete gelinen süreçte belli başlı reformcu ve bu reformcu şahsiyetlerin
yapmış oldukları reformlara değinilmiştir. Daha sonra İran meşrutiyetçilerini
etkileyen dış kaynaklar ve meşrutiyet hareketini yönlendiren basın, örgütlenme ve
siyasi yapılanmalara kısaca değindik.
Üçüncü bölümde ise meşrutiyet, modernleşme dönemi aydınları, 1890’da
verilen tütün imtiyazından meşrutiyetin gerçekleşmesine ve meşrutiyetin ilanından
ikinci defa meclisin kurulmasına kadar yaşanan iç savaş, 1907 İngiliz-Rus anlaşması
ve Tebriz mücadelesi üzerinde durduk. Ayrıca meşrutiyet olaylarında yer alan
toplumsal

kesimlerin

olaylardaki

rollerine

değindikten

sonra

meşrutiyetin

sonuçlarından anayasa, meclis ve adalethane üzerinde değerlendirmelerde bulunarak
tezimizi sonlandırdık.
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BİRİNCİ BÖLÜM
MEŞRUTİYET ÖNCESİ İRAN’DA GENEL DURUM
A. SİYASİ YAPI
a. İdari Yapı
İran Kaçarlar döneminde devletin başında sınırsız yetkilere sahip bir lider
olan Şah bulunmaktaydı. Şah, aynı zamanda ordunun da başında bulunmaktaydı.
Şahlık irsî olarak babadan oğla geçmekteydi. Şahın ölümünden sonra, Şahın büyük
oğlu iktidara gelirdi ve Kaçar hanları bu hakkın Tanrı tarafından kendilerine
verildiğine inanırlardı. Bu nedenle her türlü yönetim erki Şahın elinde toplanmıştır.
İran Şahının büyük oğlu da veliaht olarak Tebriz eyaletinde otururdu. 1 Şah’ın sözü
kanun yerine geçerdi. Her türlü idare, vergilendirme ve yargılama aygıtları Şah’ın
elinde bulunmaktaydı. Şah mahkeme başkanlarından genel valilere, aşiret
reislerinden köy muhtarlarına kadar her memuru atama ve azletme yetkisine sahipti.2
Resmî olarak Şah, devlet erklerinin üzerinde yegâne tasarruf hakkına sahip
olsa bile gerçekte Şah, bu yetkilerini hiçbir zaman sınırsız bir şekilde
kullanamamıştır. Şahın sahip olduğu bu yetkilerini istediği gibi kullanamamasının
birtakım sebepleri bulunmaktaydı. Şahın devlet erklerini istediği düzeyde yetkin bir
şekilde kullanımını engelleyen önemli unsurlar Şahın düzenli bir devlet
bürokrasisinden ve düzenli bir ordudan yoksun olmasıydı. Düzenli bir bürokrasi ve
ordudan yoksun olması Şahı yerel güçlere bağımlı hale getirmekteydi. Şahın vermiş
olduğu herhangi bir karar yerel güçler tarafından desteklenmediği zaman Şah tüm
salâhiyetini kaybedebilmekteydi.3
Kaçar hükûmeti, idari alanda, yeni görevler düşünülerek eğitilmiş bir devlet
memuru kadrosuna gerek duymuyordu. Hükümdar ailesinin ve yarı özerk yerel
beylerin oğulları vali olarak atanmaktaydı. İran’da geçmişten beri var olan bu
uygulama belirli görevleri ve yazılı davranış kuralları olan profesyonel bir
1

Yılmaz Karadeniz, Kaçarlar Döneminde İran (1795-1925) İdari, Askeri, Sosyal Yapı ve
Toplumsal Hareketler, Selenge Yayınları, İstanbul 2013, s. 23 vd., Selda Kılıç, "İran'da İlk
Anayasal Hareket (1906 Meşrutiyeti)", A.Ü. DTCF, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt XX, Sayı:32,
Ankara 2002, s.145
2
Edvand Abrahamian, (2009), Modern İran Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Türkçesi:
Dilek Şendil 1. Baskı, İstanbul, s.12
3
E. Abrahamian, a.g.e., s.12
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bürokrasinin çıkmasını engellemekteydi. Ancak düzenli bir bürokrasinin ortaya
çıkmasını engelleyen sebep sadece bu değildi. Kaçarlar döneminde bürokrasinin
oluşmasını engelleyen en önemli neden başka alanlarda olduğu gibi görevlerin belli
bir bedel karşılığında satılmasıydı. Kaçarlarda makamlar her yıl yeniden
satılmaktaydı. Kim yüksek fiyat verirse o kimse bu makamları elde etmekteydi.
Makamların para karşılığında elde edilebiliyor olması birtakım olumsuz sonuçlar
doğurmuştu. Para karşılığı görev satın alma usulü ile ehliyetsiz kişiler devlet
kademelerini işgal ederken aynı zamanda bu makamları satın alan ehliyetsiz kişiler
kendilerinde halka her türlü zulmü yapma hakkını da görmüşlerdir. Makam sahipleri
bu makamların geçici olduğunu bildiklerinden daha fazla kâr elde etmek için her
türlü rüşvet ve haraç alma yollarına başvurmaktaydılar. Merkezî yönetim bu
durumun farkında olmasına rağmen bu düzene engel olma konusunda herhangi bir
önlem almamaktaydı. Aslında merkezî hükümetin yapacağı fazla bir şey de yoktu.
Eğer bu duruma müdahale edecek olursa bundan sonra kimse görev satın almak için
yüksek paralar vermeye yanaşmazdı.4
Görevlerin yüksek meblağlarla satıldığı bu sistemin olumlu ve olumsuz
tarafları vardı. Bu sistemin uygulandığı bazı bölgelerde devlet otoritesinin olmadığını
gören büyük toprak sahipleri köylülerin topraklarına el koymakta ve toprak sahibi
olan köylüleri kendi toprakları üzerinde ırgat durumuna getirebilmekteydiler. Bu
olumsuzlukla beraber devlet açısından son derece önemli bir durumda bu sistemin
uygulandığı birçok yerde güvenlik sorununun ortadan kaldırılmasıdır. Ancak ne
yandan bakılırsa bakılsın halk açısından değerlendirdiğimizde bu sistemin zulümden
başka bir getirisi olmamıştır.5
Devletin merkezinde yönetim Şah ve ailesi dışında vezirler, mirzâlar (beyler),
mustavfiler (muhasebeciler) ve eşrafın elinde toplanmıştı. Bunlara sultanî, devletlî ve
memâliki gibi unvanlar verilirdi. Buna karşın ülkenin geri kalanı âyanlar aracılığıyla

4

Mehmet Emin Resulzâde, (1993), İran Türkleri (Türk Yurdu ve Sebilürreşad’taki yazıları)
hazırlayanlar: dr. Yavuz Akpınar, İrfan Murat Yıldırım, Selahattin Çağın, Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı, İstanbul 1993,s.80
5
William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, Agora Kitaplığı, (Türkçesi: Mehmet Harmancı)
İstanbul, Haziran 2008, s.127
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yönetilirdi. Hanlar, Erbablar (toprak sahipleri), Tüccar ve Müçtehitler bu gruba
dâhildi.6
Kaçarlar başta İran’ın eski idari yapısını devam ettirmekle birlikte XIX.
yüzyılda daha merkezî bir yapılanmaya gitmişlerdi. XIX. yüzyılın ortalarında İran on
iki büyük vilayete bölünmüştü. Azerbaycan, Gilan, Mazenderan, Astarabad,
Kürdistan, Irak-ı Acem, Horasan, Kuzistan, Sistan, Fars, Kirman ve Luristan idari
eyaletlerinden oluşmaktaydı.7
Devlet yönetiminde Şahtan sonra en önemli kişi devlet yönetim organının
başı olan sadrazamdı. Sadrazamın üç yardımcısı bulunmaktaydı. Bunlar Mustavfi’ülMemalik (maliyeden sorumlu), Münşî’ül-Memalik (iç ve dış politikadan sorumlu) ve
Salar-ı Leşker (başkomutan)’dir. Valiler sadrazam tarafından atanırdı. Eyaletlerde
vergi toplama memurları Mustavfiler, şehirlerde Tahsildarlar, köylerde Kethüdalardı.
Kabilelerde vergileri mübaşirler çoğu zaman da hanlar kendileri kabile yönetimi
aracılığı ile toplayarak hazineye teslim ederlerdi. Sınır bölgelerindeki vilayetlere
askerî valiler “Beylerbeyi” olarak atanırdı. Beylerbeyi, hem idari hem askerî yetkileri
elinde bulundurmaktaydı. Beylerbeyi görevine getirilenler her zaman “han” unvanı
ile onurlandırılırlardı. Genelde beylerbeyi yerli unsurlardan seçilirdi. Beylerbeylik
makamında görev sıralaması şöyleydi: Beylerbeyi, şeyhülislam, şeriat hâkimleri
(kadı ve mollalar), sadr (vilayetin vakıf mülkleri ile ilgilenir) ve vezirdir (gelen
vergilerden sorumlu olup sadrazama tabidir).8
XX. yüzyılın başında Şah ülkeyi baba tarafından akrabaları, aşiret reisleri,
toprak ağaları, üst düzey ruhanî lider, tüccar ve ileri gelen yerel liderlerle yönetirdi.9
Nasıreddin Şah döneminin sonlarına geldiğinde devletin sadece iskeleti kalmış
vaziyetteydi. Devlet neredeyse bürokrasisi olmayan boş odalardan oluşmaktaydı.
Yeni kurulmuş olan içişleri, ticaret, maarif ve vakıflar, bayındırlık ve güzel sanatlar
ile posta ve telgraf bakanlıkları yalnız kâğıt üstünde varlıklarını sürdürmekteydiler.
Diğer dört bakanlık olan harbiye, maliye, adalet ve hariciye bakanlıkları ise daha eski
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olmalarına ve maaşlı kadrolara da sahip olmalarına rağmen bölgede sadece isim
olarak varlıklarından bahsedilebilmekteydi.10
b. Askerî Yapı
Kaçarlar, son dönemlerde hem içte hem dışta çok önemli olaylarla karşı
karşıya gelmiş, meydana gelen olaylardan olumlu neticeler elde edememişlerdi.
Yaşananlardan olumlu neticeler alamamasının en büyük sebebi askerî yapının son
dönemde çok zayıflamış olmasıydı. Kaçar yönetimi askeri alanda ciddi anlamda
zayıfladığının farkındaydı ve bu zayıflığı gidermek için Osmanlılarda olduğu gibi
askerî alanda bir dizi yeniliklere girişmişti.
İran’da bu dönemde bürokratik alanda yüksek bir makam elde etmek için
geliştirilen sisteme “takdimi”11 denilmekteydi. Bürokratik alanda verilen takdimi
geçerli olduğu tüm alanlarda bir yozlaşmaya sebep olmaktaydı. Bürokrasiden sonra
bu sistem askerî alanda da kullanılmaya başlandı. Beklenildiği üzere İran’da verilen
“takdimi” vatanı korumakla görevli olan orduyu da yozlaştırdı. Bu yozlaşmanın
farkında olan yöneticiler sorunun çözümü için çareler bulmaya çalıştılar. Bu düşünce
doğrultusunda başvurulan ilk yöntem dışarıdan askerî uzmanların getirilmesiydi.
Nasıreddin Şah’ın ilk döneminde Avusturya’dan askerî uzmanlar getirilerek ordu
modernleştirilmek istendi. Buradaki hedef orduya Avrupa tarzı bir nizam vermekti.
Ancak daha sonra Karman Mirza’nın Sipahsalar’lığı döneminde “takdimi usulü”
askerî sisteme de girdi. Takdimi usulünün ordunun içine girmesi ile ordudaki terfiler
artık liyakat ve hizmet sürelerine göre değil, kişilerin verdikleri paraların bir karşılığı
olarak dağıtılmaya başlandı. Bu sistemde devlet hazinesi, kâğıt üstünde 100.000
kişilik bir ordunun hesaplarını yaparken gerçekte ordunun sayısında günden güne
azalma görülmekteydi. Çünkü resmî aidatın birkaç katı takdimi veren subaylar zarar
etmemek için çareyi askerlerin sayısını azaltmakta bulmuşlardı. Bu yüzden devlet
hazinesinden bin kişinin maaşını alan bir binbaşı gerçekte bir kişiye sahip değildi.12
Bu sistem askerî alanda öyle bir noktaya varmıştı ki Harbiye nazırlığının
askerî rütbeleri satışa çıkarılmış, hiç askerî olmayan subaylar ve alaylar meydana

10

E. Abrahamian, a.g.e., s.13
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gelmiştir. Aynı zamanda takdimi sistemi ile elde edilen komutanlıklar miras yoluyla
çocuklarına bırakılabilmekteydi.13
Harbiye nazırlığı, yüz binlerle ifade edilen düzenli bir orduya sahip olduğunu
iddia ederken gerçekte düzenli ordunun asker sayısı 8.000 kişiyi geçmemekteydi. Bu
kuvvetler eskiden kalma 4 top ve 5.000 kişilik topçu birliğinden ve 1879’da 4.000
kadar Gürcü köleden meydana gelen geleneksel saray muhafızlarının yerini alan
2.000

kişilik

bir

Kazak

Tugayı’ndan14

oluşmaktaydı.

Kazak

askerlerinin

komutanlığını Rus subaylar yapmaktaydı; fakat erbaşların bir kısmı Şahsevan
Aşireti’nden ve diğer bir kısmı ise 1820’lerde Ruslardan kaçıp Erivan’a gelen Türkçe
konuşan göçmenlerden seçilirdi. Bunların çoğu askerî hizmetleri karşılığında
Mazenderan’daki verimli Safidrud bölgesinden tımar almaktaydı.15
İran’ın düzenli ordusu haricinde, Çaharmahal bölgesinde tımar alan kendi
beylerinin komutasındaki 100 kadar Bahtiyarî ile güçlendirilmiş, İsfahan beyi
Zillü’s-Sultan

gibi,

genel

valilerin

kendilerine

ait

muhafız

kıtaları

da

bulunmaktaydı.16
İran’da ayrıca başlarında aşiret reislerinin olduğu aşiret askerlerinden
meydana gelen kuvvetlerde bulunmaktaydı. 1870’li yıllarda bu aşiretler kendi
birliklerini Avrupa’da yeni çıkan modern silahlarla donatırken, İran Avrupa’nın artık
kullanmadığı silahlarını almaktaydı. Modern silahlarla ordu birliklerini donatan bazı
aşiretler merkezî hükûmet karşısında daha güçlü hale gelmişlerdi. Bu konuda oluşan
genel kanaat artık aşiretler ellerindeki silahlarla düzenli orduyu alt edebilecekleri
yönündeydi. 17

13

M. E. Resulzâde, a.g.e., s.83
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Güçlü bir orduya sahip olamama konusu Kaçar yönetimini de çok rahatsız
etmekteydi. Nasıreddin Şah doğru dürüst bir ordusunun ve onlara teslim edebilecek
bir cephanesinin olmadığından yakınmaktaydı. Aynı doğrultuda bakanlarından biri
olan Eminü’d-Devle’de güçlü bir ordu olmadan İran yönetiminin başını dik
tutamayacağından bahsetmektedir.18
Burada üzerinde durulması gereken en önemli konu ise Kaçar döneminin tek
düzenli ordusu olan Kazak Tugayı’nın Rus nüfuzu altında olmasıydı.19 Bu noktada
düşündüğümüz zaman aslında İran’ın topraklarını işgal eden ve kaynaklarını
sömüren emperyalist devletlere karşı verilecek olan bir mücadelede askerî güçten
bahsetmenin imkânı kalmamaktadır. Kısacası bu dönemde İran ordusu kâğıt üzerinde
mevcut ve disiplinden uzak, teçhizat bakımından fakir bir durumdaydı.20 Dolayısıyla
İran’ın güçlü bir orduya sahip olmamasının belki de tek olumlu yanı meşrutiyet
sırasında meşrutiyetçilere müdahale edecek takatinin olmamasıdır. Kaçarlar bu
dönemde güçlü ve düzenli bir orduya sahip olmuş olsalardı güçlü bir organizasyona
sahip olmayan meşrutiyetçilerin başarılı olması hayal haline gelebilirdi.
B. İKTİSADİ YAPI
Meşrutiyetin ilanından önce İran’da feodal sisteme yakın bir durum hüküm
sürmekteydi. Yerel toprak sahiplerinin adaletsizlikleri ve başına buyruk hareketleri,
ağır vergiler ve Kaçar yönetiminin baskısı ve istibdadı, dönemin göze çarpan
özellikleriydi. Bunun yanında İngiltere ve Rusya’nın müdahaleleri, İran halkı için
dayanılmaz boyutlara ulaşmıştı.
İran’ın iktisadi yapısına baktığımızda ekonominin % 80-85’i tarımsal
üretimden meydana gelmekte ve geri kalan % 10-15’lik kısım ise el sanatlarından
oluşmaktaydı.21 Kırsal nüfusun çok azı hariç olmak üzere tamamı tarım sektöründe
istihdam edilmişti. Kırsal bölgede tarımla uğraşanların oranı % 95’i bulmaktaydı.
Tarım, İran’da sadece kırsal bölgede yaşayanların hayatlarında değil aynı zamanda
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E. Abrahamian, a.g.e., s.16 vd.
Ahmet Kasımi, Şeş Sal-e İnkılab-e Meşruta-i İran, İran İş Partisi Yayınları, 14 Mordad 1385, s.8
20
Taha Akyol, Osmanlı’da ve İran’da Mezhep ve Devlet, Doğan Kitap Yayınları, İstanbul, Ekim
1999, s.179
21
Gad. G. Gilbar, “The Persian Economy in the Mid-19th Century” Die Welt des Islams, New Series,
Vol. 19, Issue ¼, 1979, s.185
19

33

İran ekonomisi içerisinde de önemli bir yer tutmaktaydı. Bu yüzden öncelikle tarım
ekonomisinin etkilerine bakmak gerekir.
Tarıma dayalı bir iktisadi sisteme sahip olan İran’da toprak, sulak ve kurak
olmak üzere iki kısma ayrılmaktaydı. Arazi mülkiyeti sistemi İran’ın her tarafında
aynıydı. Ekim alanları üç kısma ayrılmaktaydı; birincisi devlete ait olan “Halise”
denilen topraklar, ikincisi “Erbabi” denilen özel ve büyük çiftlikler, üçüncüsü ise asıl
rençberlerin ekip biçtiği “Hurdamalik” lerdi.22
Çiftlik sahiplerinin maiyetinde çalışan çiftçiler, sulak yerlerde, tohum çiftlik
sahibi tarafından karşılanırken diğer malzemeler rençber tarafından karşılanmakta ve
bunun sonuncunda ortaya çıkan üründen çiftlik sahibinin verdiği tohumun yarısı iade
edildikten sonra kalan üründen yine üçte ikisi arazi sahibine verilir ve üçte biri de
çiftçiye kalırdı. Kurak alanlarda ise tohum ve diğer malzemeler çiftçiler tarafından
karşılanırken çıkan ürünün 4, 6, 8’de olmak üzere geriye kalan kısmını arazi sahibine
bırakmak mecburiyetindeydi. Ekonomik olarak bu kadar zor durumda olan ve adeta
esir konumunda olan köylü ailesi ayrıca “kapı harcı” adıyla yıllık sabit bir vergi
vermekteydi. Bunun yanında malı var ise bunun içinde belli oranda bir vergi verirdi.
Yine aileler erkek bireyler için “hanevâr” vergisini de vermek durumundaydılar.23
Köy halkının vermekle yükümlü oldukları vergileri toplayan bürokratik bir
silsile vardı. Köylülerden alınan vergiler merkeze ulaşmadan önce Köyün başı,
Gözetmen, Küçük otoriteler ve Valiye ödenmekteydi.24 Vergileri toplama konusunda
bu kadar aracının olması vergilerin otomatikman yükselmesi anlamına geliyordu.
Her aracı bir şekilde kendi masraflarını köylülerin sırtına yüklemekteydi.
Her vilayetin resmî vergisi olan “maliyyat-ı divanî” ile beraber bir de gayri
resmî vergisi olan “tefavüt-i amal” bulunmaktaydı. Hatta bazen gayri resmî vergi,
resmî verginin miktarını aşabilmekteydi. Durumun farkında olan iktidar bu duruma
aldırış etmemekteydi. Çünkü ülke idaresi gelen nakit paraya endekslenmişti. Eğer
iktidar bu duruma müdahale edecek olursa gerekli nakit parayı bulamayabilirdi.
22
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Kaçar Şahlarından biri “bizim idame-i hükûmet etmemiz için on evin bir ekmeğe
muhtaç olması pek muvafıktır”25 diyebilmekteydi.
İran’da çiftçilerden alınan vergiler sadece bunlardan ibaret de değildi. Yılların
geçmesi ile bazı özel vergilerin sürekli alınması da alışkanlık haline getirildi. Birçok
yerde durum çok daha vahim boyutlardaydı. Mesela “Şahsevan Kabileleri ve Makû
Hanlığı” idareleri altındaki halkın durumu çok kötüydü. O yüzden İran meşrutiyet
olayları diğer bölgelerden önce Makü Hanlığı’nda baş göstermiştir. Burada yaşayan
köylüler bu şartlarda yaşamaya tahammül edemediklerinden ve bu kötü durumdan
kurtulmak için silaha sarılmışlardır. Resulzâde ilk isyanların bu bölgede çıkmasını
kötü şartlara bağlarken, Afary ise Azerbaycan ve Gilan’ın Rusya’ya yakın
olmasından dolayı değişim yanlısı radikal düşüncenin buradan gelmesinden
kaynaklandığını ve ayrıca bu bölgede uzun süren bir sosyal mücadele tarihinin
olmasından kaynaklı olduğunu dile getirmiştir.26
VII. yüzyıldan itibaren ortak mülkiyet sistemine sahip olan İran, on
dokuzuncu yüzyılın sonunda ve yirminci yüzyılın başında büyük toprak mülkiyeti
sistemi ortaya çıkmıştır. Ancak büyük toprak sahiplikleri arttıkça köylülerin hayat
standartları düşmüş büyük toprak sahipleri azalınca köylülerin hayat şartları
iyileşmekteydi.27
Yukarıda saydığımız vergilerin ağırlığından dolayı zor şartlarda yaşayan
köylüler geleneksel olarak birtakım haklara da sahiplerdi. Köylünün durumu kötüye
gitmesine rağmen toprak mülkiyeti kutsal bir hak olarak bütün köylüler tarafından
korunmaktaydı. Köylü kirasını düzenli olarak verdiği müddetçe köylünün toprağına
kimsenin el koyma hakkı yoktu. Köylülerin toprağını terk etme hakkı vardı ve terk
ettiği zaman topraklar toprak sahibine değil başka bir köylüye devredilirdi. Ancak
hükûmet ve devlet memurlarından gelen baskı üzerine bu haklara hızlı bir şekilde
son verildi.28
Bir taraftan köylüler ağır vergiler altında ezilirken diğer yandan Avrupa ile
kurulan politik ve ekonomik ilişkiler köylülerinin hayatlarında büyük yıkımlar
25
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meydana getirmişti. Gelişmiş bir ulaşım sistemi, telgraf hattı, Hazar denizi buharlı
gemiler ve Fars Körfezi’inde işletilen buharlı gemiler sayesinde Batı ile ticari
ilişkiler arttı. Özellikle İngiltere ve Rusya’ya birçok imtiyaz verildi. Avrupa’dan
yapılan ithalatın masrafları zamanla ülke yönetimi için çok ağır bir yük oluşturmuş,
buna karşılık devlet, bu ağır yükten kurtulmak için hazine arazilerini satmaya
başladı.29
İran yönetiminin yeni ekonomik sisteminin yaratmış olduğu birçok sebepten
dolayı köy ekonomisi yok olmakla karşı karşıya geldi. Köy ekonomisinin ortadan
kalkmasının pek çok sebebi vardı. Yeni toprak sahiplerinin yabancı pazarlara taze
ürün yetiştirmek için köylülere baskı yapmaları, Avrupa’dan ithal edilen ürünlerle
rekabet edememe, gelişmekte olan tüccar sınıfında endüstriyel yatırım yapmak için
gereken sermayenin yokluğu, köylülerin geleneksel haklarının yok edilmesi, yeni
toprak sahiplerinin köylüler üzerinde kendi mülkü gibi hareket etmeleri30 bu
bağlamda sayılabilir.
İşsizlik ve fakirlik yüzünden köylüler, köylerini terk ederek şehirlere akın
etmesine sebep oldu. Şehirlerde de durum çok farklı değildi. Çünkü yabancı
sermayenin etkili olmadığı hiçbir alan kalmamıştı. Yabancı sermaye ile baş
edebilmek amacıyla İran sermayedarları tarafından ortaklaşa birçok atölye
kurulmuştu. Ancak iş yerlerinin birkaç tanesi hariç çoğunun işçi sayısı 10’u
geçmiyordu. Sadece birkaç fabrikanın işçi sayısı 100’ü geçmekte idi. Bu işçiler
fabrika ve maden çıkarma bölgelerine yoğunlaştıkları için buralarda yeni bir sınıf
meydana gelmişti. Bu sınıf işçi sınıfıydı. Bu durum nispeten şehirlerde bir
hareketlilik meydana getirdi ki sermayedarlar için bu ucuz iş gücü anlamına
geliyordu. Günlük işçi yevmiyeleri üç kat artmış olmasına rağmen günlük işçi
ücretleri normal bir hayatı sürdürmek için yetersizdi.31
İran içinde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı çoğu insan ülkesini terk
ederek özellikle Rusya ve Osmanlı gibi İran’a komşu olan ve nispeten gelişmiş
ülkelere çalışmaya gitmişlerdi. Özellikle Rusya’da oluşan büyük endüstri merkezleri,
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İranlıları bu merkezlere çekmekteydi. 1900 yılında Rusya’daki İranlı çalışanların
sayısı 100 bin kişiye ulaşmıştı.32
Meşrutiyetin ilanından önce İran iktisadi yapısı içerisinde en önemli
unsurlardan birisi de İran’ın ticari yapısıdır. İran’ın sınırlarının içinden tarihi ticaret
yollarının geçmesi vesilesiyle İranlılarda güçlü bir ticari geleneğin oluşmasını
sağlamıştır. Bir yandan ithal edilen ürünler diğer yandan tarımsal üretim, aşiretlerin
üretimleri, el sanatları üretimi sonucunda bunları pazarlayacak çok önemli sayıda bir
tüccar sınıfını oluşturmuştu.
İranlı tüccarlara dünyanın birçok ticaret merkezlerinde rastlamak mümkündü.
Hindistan’ın Karaçi, Bombay, Kalküta; Afganistan’ın Kâbil ve Herat; Hazar bölgesi
ve Orta Asya’da Merv, Buhara, Semerkant, Taşkent ve Bakü; Osmanlı’nın Bağdat,
İstanbul ve Kahire gibi birçok ülkenin ticaretle meşhur olmuş şehirleriyle bağlantılı
olduklarından dolayı, buralardaki tüccarın durumuyla kendi durumlarını kıyaslama
imkânı bulmuşlardı. Yurtdışına yapmış olduğu seyahatlerinde özellikle Batı
ülkelerinin içinde bulunmuş oldukları iyi şartları yakından tanıyan tüccar
kendilerinin içinde bulunmuş olduğu durumu daha iyi idrak etme imkânına
kavuşmuşlardı. Bu süreç hükûmet ile tüccarların arasında memnuniyetsizliğin ortaya
çıkmasına zemin hazırlamıştı. Tüccarların aydınlanması, İran tarihi için son derece
önemli olan Tanbekü olayında ve daha sonra Meşrutiyetteki rolleri açısından
önemlidir. Bu iki olay tüccarların galibiyetiyle sonuçlanmıştır.
XIX. yüzyılda Avrupa’nın sanayi ürünlerinin istilası altına giren İran’ın dış
ticareti, adeta Rus ve İngilizlerin kontrolündeydi. 1907 yılında İran’ın ticaretinde
birinci sırayı İngilizler alırken ikinci sırayı ise Rusya almıştı.33 İran’ın dış ticaretinin
en az % 70’i bu iki ülkenin elinde dönmekteydi. Onlar her mal ve fiyatı kendi
çıkarları doğrultusunda ayarlamaktaydılar. Öyleki, ucuza mal ettikleri endüstri
malları ile İran’ın el sanatları, atölye ve yeni kurulan fabrikalarının iflas etmelerine
sebep olmuşlardı.34
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İran’daki büyük sermayedarlar bir taraftan eşraf, ayan, feodal beyler ve
sarayla ilişkiye girerken diğer taraftan ise emperyalistlerle ilişki içine girdiler. Büyük
sermayedarların menfaatleri orta ve küçük ölçekli tüccarın ve halkın menfaatleriyle
tezat teşkil etmekteydi. Nasıreddin Şah’ın saltanatının son demlerinde sermayedarlar
anonim şirketler kurdular35 ve bu anonim şirketler aracılığıyla büyük bir sermaye
haline geldiler. Ancak bu sermaye birikimi de çoğunlukla yabancı sermaye
karşısında direnemedi.
1882-1883’te Tahran’da 17 tüccar bir araya gelerek ‘Şirket-i Umumi’yi
kurmaya teşebbüs ettiler ve bir milyon Tümen’e yakın sermaye birikti. Bu şirketin
amacı iç ve dış ticaret idi. Şirket-i Umumi Astara- Erdebil yolunun yapımı için diğer
bir şirket kurmaya girişti; ancak şirket dağıldı ve bu yolun yapımı bir Rus şirketi
tarafında yapılarak teslim edildi. 1887-1888’de “İttihadiye” Tebriz’de şirketi kuruldu
ve on beş yıl boyunca varlığını sürdürdü. 1898-1899’da İsfahan’da kumaş dokuma
fabrikası ve konfeksiyon amacıyla işe başladı. Sonra bir başka şirket “Mesudiye” adı
ile ihracat ve banka işlemleri için kuruldu.36 Ayrıca Yezd’de “Mensuriye” ve
Şiraz’da “Fars” şirketi kuruldu. Buşehr ve Şiraz’lı tüccarlar gemicilik şirketi kurarak
Şiraz-Cidde arasında yolcu ve mal taşımaya başladı. 1858’de Tahran yakınlarında bir
iplik fabrikası kuruldu. 1859’da Tahran’da bir silah fabrikası kuruldu. 1862’de bir
gıda fabrikası kuruldu. 1878-1880’de Tahran’da ilk gaz üretim tesisinin temelleri
atıldı. Daha sonra bu tesis Belçikalı bir şirkete satıldı. 1891’de Tahran yakınında bir
kibrit fabrikası, 1895’te kesme şeker fabrikası kuruldu. Son iki fabrika da yabancı
şirketler ile rekabet edemedikleri için kapandılar. 1894-95’te Tahran’da yeni bir iplik
fabrikası kuruldu. O’da aynı kadere maruz kaldı. Aynı dönemde Tahran’da kâğıt,
dokuma, kap kacak, mum, barut vb. fabrikaları da kuruldu.37 İran’ın diğer büyük
şehirlerinde de bu tarz faaliyetler eksik değildi ancak yabancı büyük sermayeli
şirketler karşısında rekabet edemediler. Bu merkezde yerli tüccarın durumu
ortadaydı.
Yukarıda da belirtildiği gibi İran ekonomisinin % 80-85’i tarımsal üretim,
geriye kalan % 15-20’si el sanatlarından oluşuyordu. Kırsal nüfusun büyük bir
35
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kesimi tarım sektöründe istihdam edilmiş iken çok az bir bölümü el sanatları ya da
hizmet sektöründe istihdam edilmişlerdi.38 Bunun sebebi küçük köy cemaatlerinde iş
bölümünün gelişmemiş olması ve zanaat üretimiyle tarımsal üretim arasında keskin
bir bölünmenin olmamasıydı. Köylü ve zanaatkâr aynı kişi olabiliyordu. Şehir
pazarlarında bu ayırım vardı. Buralarda atölyeler ve üretim merkezleri küçük
dükkânlarda yer alıyordu. Bu sermayenin ve emeğin birliğinden kaynaklanmaktaydı.
Bu durum kapitalist üretime ters bir durum olarak basit üretim ilişkilerinin en temel
karakteristiğidir. 39
İran’da ipek üretimi oldukça yaygındı ve İpek en önemli ihraç ürünlerindendi.
Yine XIX. yüzyılın ortalarında tahıl ürünleri ülke ihtiyacını karşıladıktan başka
ihracatı da yapılıyordu. Bununla birlikte ithal edilen tahıl ürünleri de vardı. Örneğin
Hindistan’dan pirinç ithal edilmekteydi. Tütün mamulleri ise ikinci önemli tarımsal
çıktıydı. İhracattaki payı yüzde üçtür. Ayrıca ihraç ürünleri arasında koyun ve at da
çok önemli ticaret ürünleri arasındaydı.40
Bütün bu üretime rağmen XIX. yüzyılda İran ekonomisi ciddi sıkıntılar
yaşamaktaydı. Hükümet, kötü olan ekonomik yapıyı yeniden düzeltmek için bazı
düzenlemelere gitmiş olmasına rağmen ciddi önlemler alamadığı için ekonomi iflasın
eşiğine gelmişti. Hatta bu konuda atmış olduğu bazı adımlar, İran ekonomisinin
düzelmesini sağlamak yerine iktisadi hayatı felce uğratmaktan başka bir işe
yaramamıştı. Hükümetin ekonomideki bazı sorunları çözmek için yabancılara vermiş
olduğu imtiyazlar, bir yandan ülke ekonomisi üzerinde yabancıların hâkim olmasına
zemin hazırlarken diğer yandan halkın bu imtiyazlardan dolayı dış güçlere karşı
biriken öfkesinin yönetime yönelmesine sebep olmuştu.
a. İmtiyazlar
XVIII. yüzyılda gelişen Avrupalı devletlerin sömürge elde etme veya Pazar
bulma çabaları XIX. Yüzyılda da devam etmiştir. Yarışın önemli aktörleri İran’da da
çeşitli imtiyazlar elde etmek için mücadele halindeydiler. İran yönetimi de bu
38
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devletlere birçok imtiyaz verdi. Yabancılara verilen imtiyazların önemli olanlarını
şöyle sayabiliriz. 1862’de Tahran-İsfahan-Buşehr ve 1868’de Culfa-Tebriz telgraf
hatlarının yapımı,1869’da Rus Liyanazova balık avlama izni, 1870’te Odessa-TiflisTebriz yoluyla Tahran-Ofusky arasındaki telgraf hattının Ruslara verilmesi, 1872’de
demir yolu inşası, ormanlardan yararlanma ve İran’da altın, gümüş ve diğer kıymetli
taşlar hariç madenlerin çıkarılması, 1872’de Rusların sigorta ve taşımacılık
yetkilerini elde etmeleri41yabancılara verilen önemli imtiyazlardandı. Yine 1888’de
Imperial Bank of Parsia’ya para basma tekeli,421888’de kuzeyde balık avlaması
hakkı, Ahvaz bölgesine kadar Karun Nehri üzerinde vapur işletme hakkı, 1889’da
Bank Şahinşahi’ye banknot basma hakkı, İran’daki İngiliz yatırımlarını artırmak
üzere Nasıreddin Şah’tan hayat ve servet fermanının alınması,43 1890’da bir İngiliz
şirketi tütün imtiyazını aldı. 1889’da çıkarılan bir yasayla, İngiliz vatandaşlarının
anlaşmazlıklarına

İngiliz

konsolosluğu

mahkemesinin

bakması

kabul

44

edildi. 1890’da Rusya’ya Bank-ı İstikrazi imtiyazı, 1902’de Culfa, Tebriz ve Kazvin
karayolları inşaatının verilmesi,45
1897’de Muzaffereddin Şah tarafından Fransızlara ilmî alanda İran’ın bütün
topraklarında kazı yapma imtiyazı verildi. Şuş bölgesi haricindeki bütün tarihî
mekânlarda kazı yapma ve kalıntıları araştırma hakkını alan Fransa, çıkan eserleri
ikiye bölmeyi taahhüt etmiş ve daha sonra Şuş’u bu imtiyaza dâhil etmiştir.
Dolayısıyla bölgede çıkan eserlerin tamamını kendisine ait olmasını sağlamıştı.46
1898’de bir Yunan şirketi ormanları işletme imtiyazını elde etti. 1897’de Belçikalılar
gümrük gelirlerinin yönetimini ele aldılar. 47
Söz konusu olan bir ülkenin kaynaklarının sömürülmesi olduğundan dolayı
verilen imtiyazlar arasında ayrım yapmak her ne kadar doğru olmasa da hükümetin
vermiş olduğu bazı imtiyazlar halkın çıkarlarına doğrudan zarar vermiş olduğundan
41
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ve İran’ın ekonomik bağımsızlığını ortadan kaldırdığından dolayı üzerinde daha
detaylı durulmaya ihtiyaç hissetmektedir. Bu bağlamda sayılabilecek en önemli
imtiyaz, 1872 yılında Julius Reuter’e verilen imtiyazıdır. Reuter’e verilen imtiyazın
süresi 60 yıl gibi son derece uzun bir süreydi. İmtiyazlar İran ekonomisi için çok ağır
koşullar yaratmıştır.48
İran sanayisinin ithal edilen mallar karşısında rekabet edecek gücü
bulamaması, üretimin durması ve işsizliğin ciddi bir sorun haline gelmesi
imtiyazların yaratmış olduğu sorunlardandır. Yaşanan bu sorunlar karşısında halkın
bu imtiyazlara tepkisi gittikçe artmakta, yaygınlaşmakta ve sertleşmekteydi.49
Verilen bu imtiyazlar İran’ın ekonomik bağımsızlığını ortadan kaldırmanın
yanında İran ekonomisi üzerinde bir tekel oluşturmuş ve ülkenin bütün ekonomik
faaliyetleri yabancıların istekleri doğrultusunda gerçekleştirme gibi bir durumla yüz
yüze getirmiştir. Bu durumdan hem doğrudan hem de dolaylı olarak ekonomi ile
ilgili olan bütün kesimleri rahatsız etmiştir. Bu süreçte tamamen milliyetçi
duygularla harekete geçen ve verilen imtiyazlara tepki gösteren birçok insan vardı.
Meşrutiyete giden süreci etkileyen en önemli olay 1890 yılında verilen tütün
imtiyazıydı. 1890 yılında verilen tütün imtiyazı İran modern yaşamını etkileyen en
önemli olgu olması hasebiyle üzerinde detaylı bir şekilde durmayı hak etmektedir.
b. Dış Borçlar
XIX yüzyılda İran’ın en büyük problemlerinden biri alınan dış borçlardı.
Borçlar ülkenin boynunu bükmüş, elini kolunu bağlamış vaziyetteydi. İran’ın
boynunu büken ilk borç tütün imtiyazının lağvedilmesi ile alınan borçtur. Halkın
Tanbekü imtiyazına karşı gösteriler düzenlemesiyle hükümet 1873’te anlaşmayı
feshetmek zorunda kalmıştı. Anlaşmayı bozması karşılığında İngiliz şirketi zarar
ettiğini iddia ederek bu zararın karşılanmasını talep etti. Zor durumda kalan yönetim
zararın giderilmesi için İngiliz bankasından beş yüz bin sterlin borç aldı ve bunun
karşılığında güney gümrük gelirlerini İngiliz bankasına ipotek etti.50
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Bu borçlanma İran’da borç alımı konusunda bir gelenek oluşturmuştur. Bu
borçtan sonra İran’da her zor durumda kalındığında borç alma işi mutat hale geldi.
İngiliz ve Rus hükümetleri bir yandan İran’ı borçlandırırken diğer yandan kurmuş
olduğu bankalarla yeniden borç vermekteydiler. İngiltere, 1889’da İran’da kurduğu
“Bank-ı Şahinşahi” aracılığıyla; Rusya ise 1890’da Poliakov vasıtasıyla “Bank-ı
İstikrazi” yi kurarak İran’ın ekonomik olarak İngiliz ve Rus nüfuzu altına girmesine
sebep olmuştur.51
Ülkeyi ekonomik sıkıntıya sokan ve borçlanmalara sebebiyet veren unsur,
sadece

emperyalist

devletlerin

tutumları

değil

aynı

zamanda

hükümetin

uygulamalarıydı. Muzaffereddin Şah çok müsrif bir kişiliğe sahipti. Bu kişiliğinden
dolayı sadece zor durumda kaldığı zamanlarda değil, her durumda borç almaya
çalışmıştı. Bu durumda Resulzâde’nin deyişiyle “hazinenin geliri üç kat olsa idi yine
de onun harcamalarına yetmezdi.”52 Gerçekten de yetmedi ve hazine, Şahın bu
müsrifçe harcamalarına cevap veremez noktaya geldi. Bu durumda yeni kaynaklar
aranmaya başlandı. İşte bu durumda en iyi kaynak olarak borçlanma görüldü. Bu
defa 1900’de Rusya’dan 22,5 milyon rublelik bir borç alındı.53 Bu borç, yüzde beş
faizle verilmişti. Bu borcun faizi zamanında ödeme yapılmadığından 6 milyon Rus
Menat’ına ulaştı. Bu imtiyazla başlayan Rusya’ya borçlanma, Rusya’nın İran’ın
toprağına asker çıkarmasıyla sonuçlandı.54
Mirza Ali Ashar Han Atabek, sadarete geldiği zaman Şahın hasta olduğunu
ve tedavi amaçlı olarak Avrupa’ya gitmesi gerektiğini söylemekteydi. Bu gerekçe ile
Rusya’dan borç almak için birtakım faaliyetlere girişti. Rusya ile yapılan görüşmeler
sonucunda aşağıdaki şartlarda bir anlaşma yapıldı.
1. İran’ın Ruslardan başka bir devlete borçlanmaması için “reji meselesinden”
kaynaklanan İngiliz şirketinin zararına karşılık Rusya, iki milyon tümeni İran
hükûmetine iade etmiştir.
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2. Bu borcun 75 yıl içerisinde ödeneceği, on sene kadar iade edilmediği
takdirde, bu borcun ödenmesinden önce İran hükûmetinin başka bir devletten borç
alamayacak.
3. Fars eyaleti ve Basra Körfezi limanlarından başka bütün İran
gümrüklerinin aidatı, Rus bankasına gideceği ve daha sonra hesap yapılarak borcun
taksiti çıkarıldıktan sonra geri kalan para İran’a iade edilecek.
4. Zikredilen gümrüklerin aidatı borcu karşılamadığı taktirde İran
gümrüklerinin Rus kontrolüne gireceği; bununla maksat hasıl olmazsa gümrüklerin
Ruslar tarafından idare edilmesi.55
Rusya’dan aynı şartlarda 1902 yılında 10 milyon ruble daha borç alındı. Bu
yeterli gelmeyince 1904 yılında 190.000, 1905 senesinde de 100.000 İngiliz Lirası %
6 ile Hindistan İngiliz hükûmetinden borç edildi. Bu borç karşılığında da birçok gelir
tahsis edildi.56Yine Fransa’nın Şinder Şirketi’nden silah alımı için 1200.000, Rus
İstikrazi Bankası’ndan 1120.000, sığınmacılardan dolayı yaşanan mal kaybının
karşılığı olarak 2.000.000, Domanyan Ticarethanesi’nden 500.000, Cemşidyan
Ticarethanesi’nin isteği ile 400.000, İngiliz elçiliğinin meşrutiyet olaylarından dolayı
yaşanan zararlar için 7000000, Meşrutiyet hareketinden dolayı Rus elçiliğinde
yaşanan kayıplar için 800000kran borç alınmıştır.57
Hükümet tarafından alınan bu borçların dışında, Muzaffereddin Şah
tarafından İngiliz bankasından (Bankı Şahinşahi) cari hesap olarak % 9 faizle
700.000 İngiliz lirası, yine Rus bankasından (Bankı İstikraz) 10 milyon ruble
alınmıştı. Bunlardan başka tüccarlardan da hesabı belli olmayan birçok şahsi borç
alınmıştı.58
İngiltere, İran hükümetine borç verme konusunda ikilem yaşamaktaydı.
Ancak Ruslar için bu söylenemez. Ruslar borç vermek istiyorlardı. Fakat Ali Han
Emin’ud-Devle Rusların hedeflerinden haberdar olduğu için hiç yanaşmıyordu.
Emin’ud-Devle malî buhranı atlatmak ve ekonomiyi düzeltmek için Fransa ve
55
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Belçika gibi devletlerin bankalarından borç para almak istediyse de İngiliz ve
Rusların baskıları sonucunda bundan vazgeçildi.59
Emin’ud-Devle’den sonra sadarete geçen Ali Asğar Han Emin es-Sultan
Ruslardan almış olduğu borç karşılığında 75 yıllığına bütün gümrük gelirleri, Fars
Körfezi’ndeki limanlar ve Fars gümrüğü hariç, diğer limanlar rehin olarak anlaşmaya
konuldu. Bir yıl sonra yeniden 10 milyon menat borç alındı. Aynı ağır şartlar altında
İngiliz bankasından da borçlar alındı.60 Görüldüğü gibi alınan borçlar karşılığında
imzalanan anlaşmalar devleti zillete düşüren ve siyasi yönden devleti sınırlandıran
bir içeriğe sahipti.
C. FİKRİ YAPI
İran meşrutiyetinden önce İran’da etkin olan başlıca üç akım vardı. Bunlar
Şiilik, Babîlik ve kaynağını batıdan alan modernleşme akımlarıydı. Şah İsmail’den
bu yana İran Şiilikle iç içe geçmiş bir kimliğe sahipti. Şiilik, İran’da vuku bulan olay
ve olgular için değişmez bir altyapı oluşturmaktaydı. İran’ın son 500 yıllık tarihine
göz attığımızda Şiiliğin İran’ın siyasi, iktisadî, sosyal ve hukuk tarihi üzerinde tüm
diğer dinamiklerden daha fazla etkili olduğunu görmek hiçte zor değildir. Bu nedenle
öncelikli

olarak

Şiiliğin

meşrutiyet

yıllarındaki

reflekslerini

daha

doğru

değerlendirebilmek için burada kısaca Şiilik üzerinde duracağız.
İkinci olarak ele alacağımız akımlardan biri de özellikle İran’ın dış ülkelerin
saldırıları karşısında ülkenin içine düşmüş olduğu zaaflardan hâkim Şii düşüncesini
eleştiren Babîlik akımıdır. Babîlik, doğuşundan günümüze kadar İran’da hiçbir
zaman hâkim fikri yapılar karşısında meşru görülmemesine rağmen getirmiş olduğu
protest ve yenilikçi anlayışıyla geniş kitleler üzerinde etkili olmuştur. Babîlik
akımının ortaya koymuş olduğu eleştirel form halka yeni ufuklar açmanın yanında
bazı aydınların da Babîlikten daha radikal sayılabilecek batı modernleşmesinin İran’a
taşınması konusundaki çağrılarının da önünü açmıştır.
Meşrutiyet hareketi sürecinde etkili olan ve meşrutiyetin gerçekleşmesini
sağlayan en önemli akım ise genel olarak dışarıdan beslenen modernleşme
59
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düşüncesidir. İran modernleşme fikri, Batı’nın tekniğinin alınması ve metafiziğinin
ise alınmaması gerektiğini savunanlardan tekniğinden metafiziğine kadar tüm
boyutları ile alınması gerektiğini savunan çok boyutlu bir perspektif içermekteydi.
Batı karşısında yaşanan yenilgiden dolayı yaşanan bu tartışma neredeyse Asya’nın
tüm devletlerinde yapılmış bir tartışmaydı. Modernleşme düşüncesi İran’da toplumda
meşruiyet sorunu yaşamasına karşın XIX. Yüzyılda niteliksel olarak en fazla etkili
olan düşünce akımı olduğu söylenebilir. O yüzden modernleşme akımını diğer
bölümlerde daha detaylı olarak ele alacağız.
a. Şiilik
Hz. Muhammed’in ölümünden sonra İslam dünyasında fikrî ve siyasi
ayrılıklar baş göstermiştir. İslam dünyasının ana gövdesinden ayrılan en önemli akım
Şiiliktir. Şiilik öncelikle siyasi bir hareket olarak başlamış ve itikâdî yapısını daha
sonra elde etmiştir. Bu sebeple Şiiliği anlamak için öncelikle onun itikâdî yapısını
anlamak yerine siyasi yapısının ne olduğunu bilmek gerekiyor.
Şia kelimesi Arapça’da ş-y-a kökünden gelmektedir. Misafiri uğurlamak,
peşinden gitmek, bir kimsenin taraftarı olmak, yardımcısı olmak, ayrılmak,
fırkalaşmak gibi anlamlara gelen Şia, Kur’ân’da "fırka", "bölük", "taraftar"
anlamlarında kullanılmıştır.61 Istılah anlamında ise Hz. Ali’nin Hz. Peygamber’den
sonra nass ve tayinle62 imam olduğuna inanan, imametin onun Fatıma’dan olan
soyundan olacağını, kıyamete kadar da böyle devam edeceğini ve bu imamların
masum olduklarını iddia eden toplulukların ortak adıdır.63
Şiiliğin en yaygın olan üç akımı Abbasiler döneminde oluşmaya başlamıştır.
Bunlardan biri Kuzey Yemen’de günümüzde de varlığını sürdüren ve “beşçilik”
olarak da bilinen Zeydiyye ya da Zeydîliktir. Şiiliğin en yaygın ikinci kolu İsmailiye
ise “yedicilik” olarak da bilinen bir diğer alt mezheptir. Şiiliğin bugünkü en geniş
kitlesini oluşturan mezhep ise On iki İmamcılık olarak da bilinen Caferîliktir. On
61
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ikicilik (isnâ Aşeriyye)64 olarak da bilinen bu mezhep Cafer Üs-Sadık’ın daha ılımlı
olan oğlu Musa el-Kazım’ın imametine ve imamet silsilesinin 12. sırasındaki
Muhammed el-Mehdî65‘ye kadar ulaştığına inananların mezhebidir.66
Sünni dünyasının aksine Şia, imamet ve hilafet kavramlarını birbirinden
ayırmaktadır. Onlara göre Halife, nass ve tayinle değil, başka yollarla Müslümanların
başına geçen kimsedir. İmam67 ise nass ve tayinle belirlenen kişidir.68 İmamet daha
çok Şiilerce kullanılan bir tabirdir.
Şiî inancının beş temel ilkesinden biri imamettir. Şii inancını diğer İslam
mezheplerinden ayıran ve farklılaştıran temel özellik buradadır. İmâmiyye Şia’sına
göre, Hz. Muhammed’den sonra dini, değişik koşullarda yeniden yorumlama görevi;
ilâhî kaynaklı bilgiye sahip ve bu sebeple ismet sıfatına sahip olan imama aittir ve
Allah, yeryüzünü imamdan mahrum bırakmayacaktır.69 Yeryüzünün imamsız
kalması başlı başına Şii dünyası için kriz olmasına yeter bir sebeptir. Bu doğrultuda
Şia tarihinde çıkan ilk kriz Hasan el-Askerî’nin halefsiz vefat etmesi üzerine,
64
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yeryüzünün imam olmadan bir gün bile ayakta kalamayacağına inanan İmamî Şiîler
arasında çıkmıştır. Şia’nın içine düştüğü bu durumdan kurtulmak için Hasan elAskerî’nin bir oğlu olup gaybete gittiği, kıyamete yakın bir zamanda “Mehdî” olarak
geri döneceği iddia edilmiştir.70
İmamî Şiiliğinde temelde iki farklı akım hâkim konumdadır. Bunlardan biri
Ahbarilik71 diğeri ise Usulîlik’tir72. Meşrutiyet hareketinde etkili olan daha çok
Usulîlik akımı olmuştur.
Şiilikte tek otorite imamdır. İmamın Gaybet’e girmesi çok ciddi tartışmaları
beraberinde getirmiştir. Buradaki asıl tartışma, peygamberin tek meşru olan halefinin
maddi plandan çekilmesi, onun arkasından yönetimi gaip imam adına üstlenecek ve
açık bir şekilde kendisini meşru olarak itiraz edilemez kabul ettirecek dünyevi bir
gücün yokluğu, mevcut bütün yönetimlerin gayri meşru olduğu anlamına gelmesidir.
Bu inanç, Şii Müslümanları tarihin her döneminde mevcut yönetimlere karşı muhalif
olmaya zorlamıştır.73 Şii düşüncesindeki bu imam algısı sorunları çözmek yerine
yeni sorunlara kapı aralamıştır. İmam’ın gaybete girmesi yeni arayışlara yol açmıştır.
Şii ulemanın toplum nazarında öne geçmeleri de bu gaybet ile birlikte oluşmaya
başlamıştır. Önceleri imamların haberlerini derlemek ve bu haberleri yorumda
bulunmaksızın halka ulaştırmakla yetkili olan ulema74 Şiiliğin geniş bir alana
yayılmasından dolayı imamla iletişimde güçlüklerin çıkması ile yerel liderliklerin
ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.75
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sefirlerinde ortadan kalkması ile büyük Gaybet dönemi başlamıştır.(E.R. Fığlalı 197-198)
71
Ahbarilik akımının mensupları Kuran ve Sünnetten başka bilgi kaynağı kabul etmezler. Bunlar
İslam tarihindeki selefi’lere ve Osmanlı devletindeki Kadızadelere benzemektedirler. Aşırı tutucu ve
bağnaz bir yapıya sahiptirler. Her türlü değişime karşıdırlar. Sadece haberleri rivayet etmekle
yetinmektedirler. (T. Akyol, a.g.e., s. 171)
72
Usulilik ise içtihat sahibidirler. Kendi düşünceleri doğrultusunda düşünce üretmektedirler. Siyaseti
ve bütün sosyal hayatı kapsayacak doktrinler geliştirmişlerdir. 18. yüzyıldan itibaren usuli düşünce
mensupları daha da güçlenmiş ve toplumsal liderliği ele geçirmişlerdir. İranın modern tarihi diye
adlandırılabilecek döneminde gerçekleşen tarihsel olayların tamamında bu akım vardır.( T. Akyol,
a.g.e., s. 171)
73
Hamid Algar, İslam Devriminin Kökleri, İşaret Yayınları, İstanbul 1988, s.19
74
A.İ. Demir, a.g.m., s.48
75
On birinci imam Hasan Hasan el-Askerî tarafından, 260’taki ölümünden önce, tayin edilmiş olan
dört elçi on ikinci imamın, toplum tarafından yöneltilen sorulara, verdiği cevapları sahiplerine

47

Ancak Safevilerin (1501-1722) güçlü ve sıkı baskısı altındaki ulema bu
yetkilerinden çoğunu kullanmaya imkân bulamadı. Çünkü Safeviler kendilerini
imamın soyuna dayandırdıkları için Şii ulemanın bu süreçte konumu devlet
memurluğunun üzerine çıkamadı. Ulemanın imamın yetkilerini kullanması ancak
Kaçarlar döneminde (1786-1925) Usulîlerin76 Ahbarîler karşısında zafer elde
etmeleri ile mümkün olmuştur. 77
Usulî ekolünün Şii dünyasında liderliği ele alması Şii ulemayı önemli bir
pozisyona taşıdı. Usulî ekolünün liderliği ele alması ile İmamlar tarafından yürütülen
görevlerin imamın yokluğunda fakihler tarafından yürütülmesi görüşü kabul gördü.
Bu yaklaşım Şii dünyasında büyük bir esneklik yarattı ve ulemayı ön plana çıkardı.78
Bu yaklaşımı benimseyen Şii liderlerine göre görevini doğru bir şekilde yaptıkları
zaman ona karşı çıkmak gereksizdir ve o kişi imam tarafından görevlendirilen kimse
gibidir. Ancak burada üstlenmiş olduğu görevlerin imamî topluma ters düşmemesi
gerekiyordu.79
Usulî ekolünün bu yaklaşımına karşın Safeviler önlem olarak toplumsal
meşruiyetlerini sağlamak için kendilerini zamanın en büyük ve nüfuzlu müçtehidin
naibi olarak görmüşlerdir. Kendi meşruiyetleri için bu dönemde ulemaya çok hassas
davranmışlardır. Hatta ulemaya bazı avantajlar vererek kendilerine bağımlı hale
getirmeye çalışmışlardır.80 Safeviler kendilerini doğrudan Gaybet’te olan imamın
temsilcileri olarak görmekteydiler. Soy açısından da kendilerini bu imamlara nispet
etmekteydiler. Ancak Kaçarlar devrinde Safeviler dönemindeki Şahlık anlayışı
devam etmesine rağmen soy açısından kendilerini imamlara isnat etme anlayışı son
ulaştırmakla görevlendirilmiştir. Özel vekâleti haiz olan bu hususi vekiller Şia toplumu ile ilgili dini,
ilmî, mali ve siyasî işleri imama arz ederek, onun konu ile ilgili emir ve yasaklarını bizzat imamların
ifadeleriyle toplumlarına bildirmişlerdir. İmamın yapması gereken işleri de onun adına yürüterek
gelen zekât ve humus gibi dini vergileri imam adına teslim alıp gerekli yerlere sarf etmişlerdir. A.İ.
Demir, a.g.m., s. 49 vd.
76
Usulilik, Şii anlayışının aklileşmesi süreci olarak okunabilir. Şii gaybet anlayışının aklileşmesine
emek veren ilk isim Şeyh Müfit’tir. Şeyh Müfit mutezile anlayıştan etkilenmesi sonucunda Şii
kelamına yeni bir akıl kazandırmıştır ve gaybet meselesini akli delillerle açıklamaya çalışmıştır.
Gaybeti savunmak için nadir olarak ahbara başvurmuştur. Genelde rasyonel bir dil kullanmıştır.
H.İ.Bulut, a.g.m., s.181
77
A.İ. Demir, a.g.m., s.55
78
Mazlum Uyar, İran’da Modernleşme ve Din Adamları Meşrutiyet Örneği, Emre Yayınları,
İstanbul 2008, s. 32
79
M. Uyar, a.g.e., s. 38
80
M. Uyar, a.g.e., s. 110
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bulmuştur. Bu yüzden Kaçar Şahları hâlâ kendilerini Allah’ın yeryüzündeki gölgesi
olarak tanımlamalarına rağmen Safevilerde olduğu gibi dinî bir meşruiyet ortaya
koyamamışlardır.

Bundan

dolayı

hanedanlıkta

devletin

inanç

sitemini

yerleştirebileceği siyasi bir teori geliştirememişlerdir.81
Kaçar Şahlarının kutsallık iddialarından vazgeçmeleri ve kendilerini dünya
hayatının temsilcileri olarak kabul etmeleri Şii ulemayı, Safeviler dönemine nazaran
mevcut siyasi otoritenin üzerine çıkarmıştır. Dinî ve hukukî alanın temsilcileri olarak
yeniden ortaya çıkan ulema kendilerini Gaybet’teki imamın iradesinin meşru
yorumcusu olarak ilan ettiler.82 Gaybette ki imamın temsilcisi olarak kabul edilen
ulema, Kaçarlar döneminde bu yetkilerin kullanılması konusunda Merci-i taklit ve
Velâyet-i Fakih teorilerini geliştirmişlerdir.
a. a. Merci-i Taklit Teorisi
Merci-i Taklite83 göre bir yandan insanlığı kurtaracak olan mehdî beklenirken
diğer yandan sosyal hayatta yaşanan sorunların çözümü gerekiyordu. Halkın
sorularını ve sorunlarını götürdüğü mercilere Merci-i Taklit denmekteydi. Halk her
alanda fakihlere uymak zorundaydı. Kendilerine her alanda başvurulan merciler
önceleri daha fazla iken sonraları bu sayıda azalma olmuştur. Büyük mercilerin
yanında yerelde halkın sorunları ile ilgilenen merciler de bulunmaktaydı. 84
Merci-i Taklit anlayışına göre her bir Müslüman bir müçtehidi taklit etmeli ve
her türlü problemine bu müçtehit çözüm getirmeliydi. Şii siyasi fıkhında ilk Merci-i
Taklit olarak kabul edilen Muhammed Hasan en-Necefî’den(ö.1850)85 sonra bu
makama geçen Şeyh Murtaza Ensarî’nin(ö.1864) başkanlığı, sahip olduğu karizma
sayesinde, bütün Şii Müslümanlar tarafından kabul edilmiştir. Ensarî ile birlikte
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Mazlum Uyar, Şiî Ulemânın Otoritesinin Temelleri, Kaknüs Yayınları, İstanbul, Mayıs 2004,
s.179
82
W. L. Cleveland, a.g.e., s.125
83
İlk defa XIX. yüzyılda ortaya çıkan Merci-i taklit ilk adım olan müçtehidin taklit edilmesi İbnu’lMutahhar el-Hıllî (ö. 726/1325)’ye kadar uzatılabilirse de detaylı olarak ele alan ilk kişi Şeyh Hasan
Amilî (ö. 1001/1602)’dir. (A. İ Demir, a.g.m., s.56 vd.)
84
Mehmet Erdoğan, Fıkıh Ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ensar Neşriyat, 2. Baskı, İstanbul, 2005,
s.363
85
Mazlum Uyar, “Şiî Siyasi Düşüncesinin Şekillenmesi” Dini Araştırmalar, Eylül-Aralık 1999, Cilt
II, Sayı 5, S.299-315, s.311
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Merci-i taklit, gün geçtikçe müesses yapısını güçlendirerek devletten bağımsız
hiyerarşik bir yapıya kavuşmuştur.86
Merci-i taklit olan ulemanın halk üzerindeki etkisi çok büyüktü. Bunun en
önemli göstergelerinden birisi İran’daki meşhur Tanbekü isyanıydı. Bu isyanda
ulemanın rolü büyüktü. Bu rol aslında merci-i taklit müessesesinin Şii halk üzerinde
ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Siyasi ve ekonomiyle ilgili bölümlerde
detaylarıyla anlatacağımız için burada tütün olayının ayrıntılarına girmeden sadece
merci-i taklit ile ilişkilendirerek geçeceğiz.
1890’da Nasıreddin Şah, İran’ın bütün tütün üretme, satma ve ihraç etme
hakkını bir İngiliz şirketine verdi. İranlılar tarafından çok tüketilen ve satılan tütün,
bütün muhalif unsurları, bu imtiyaza ve onu veren hükümdara karşı protestolarda
birleştirdi. Bu protestoların liderliğini ulema yapmaktaydı. Ulema artan yabancı
nüfuzuna karşı İslam’ın onurunu korumak adına halkı kendilerine katılmaya çağırdı.
Bu bağlamda 1891’de Mirza Şirazî, imtiyaz iptal edilene kadar tütünün yasak
olduğunu belirten bir fetva yayınladı. Bu fetva on iki imam Şiiliği doğrultusunda
yazılmıştı ve hangi şartlar altında olursa olsun tütün kullanımının saklı imama karşı
gelmekle eşdeğer olacağı bildirilmekteydi.87 Burada merci-i taklit’lerin halk
üzerindeki gücünü göstermesi açısından çok önemli bir örnek vardır. Mirza
Şirazi’nin tütün fetvasına Şahın aile efradı bile uymuştu.88
a. b. Velâyet-i Fakih Teorisi
Velâyet-i fakih tabiri; ilmi ve dindarlığıyla tanınmış en büyük fakihte temsil
olunan ve imamın naibi kabul edilen genel merciiyyet ve rehberlik makamında
bulunan fakihin devlet yönetimiyle ilgili salâhiyet ve sorumluluğu anlamında
kullanılan bir kavramdır.89
İmamın Gaybet’e girmesi ile Şiiler için “Velâyet-i Âmm” konumunda olan
İslami hükümet ve teşri yetkisi imam gelene kadar erteleme durumuna sebep
oluyordu. Ancak nikâh, boşanma, yargı vb. şer’i muamelelerin ertelenmesi,
ötelenmesi söz konusu olamazdı. Bu işlerin yürütülmesi fakihlere kalıyordu. Böylece
86

A. İ. Demir, a.g.m., s.57
W. L. Cleveland, a.g.e., s.130 vd.
88
A.İ. Demir, a.g.m., s.57
89
M. Erdoğan, a.g.e., s.603
87
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Velâyet-i Fakih kavramı Şiilerce bu süreç için kullanılmaya başlandı. Beşinci
yüzyılda teorik çerçevede ortaya çıkan bu kavram XIX. yüzyılda siyasal bir teoriye
dönüşmüştür.90
Şii fıkhında XVI. yüzyıla kadar olan süreçte devlet ve hâkimiyet anlayışında
“velâyet” üzerinde durulan bir konu değildir. Safevilerle beraber velâyet-i fakih
konusu üzerinde durulmaya başlandı. Ancak bu dönemdeki velâyet tartışmaları da
siyasi nitelik taşımamaktaydı. Burada belirtilmesi gereken devlet, siyaset, hükümet
gibi konulardaki velâyet-i fakih anlayışının ancak XIX. yüzyılın başlarında
tartışılıyor olmasıdır. Şii fıkhının ilk bin yıllık Gaybet dönemindeki velâyet kavramı,
siyasi velâyet ya da fakihlerin hükümet etmesi manasında değildir.91
Kaçarlar

dönemine

geldiğimizde,

fakihin

otoritesine

yaptığı

vurgu

bakımından, şeyh Murtaza Ensarî’den (ö.1864) önce zikredilmesi gereken Molla
Ahmet Nerâki’dir. Bu teorinin öncüsü sayılan Nerâki’nin en önemli hedefi fakihin
gaybet dönemindeki otoritesine temel teşkil edecek prensipler ortaya koymaktır.
Konu ile ilgili görüşlerini ele aldığı eserlerinde fıkhi hükümlerin konulmasında
fakihe büyük bir kolaylık ve geniş bir alan sağlayacağını ileri sürdüğü “zan” ve
“mezanna” kavramlarına önemli bir yer ayırmıştır. O bu teorisiyle fakihe sadece
fıkhî konularda değil, siyasi alanda da yorum yapma hakkı kazandırmıştır.92
Bu konudaki önemli isimlerden birisi de Muhammed Hüseyin Nainî’ydi
(1860-1936). Nainî, Ulemaya en geniş yetkilerle velâyet yetkisini vermekle beraber
bu konunun tartışmalı olduğunu belirtmekteydi, fakat yönetimi fakihlerin üstlenmesi
gerektiği

kanaatindeydi.

devredilmesini

teklif

Bundan

ediyordu.93

hareketle
Nainî,

siyasi

yönetimin

Meşrutiyetin

ilanında

de
en

fakihlere
önemli

taraftarlardan birisi olmuştur.
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Mehmet Serkan Taflıoğlu, İran İslam İhtilalinde Âyetullah Humeynî Ve Velâyet-İ Fakih
Meselesi, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 2009, s.30
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M. S. Taflıoğlu, a.g.e., s.31
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M.Uyar, a.g.m., s. 310
93
A.İ. Demir, a.g.m., s.60
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b. Babîlik Akımı
Babîlik,94 kaynağını daha çok tarihsel süreç içinde şekillenen Şiilikten
almıştır. Şiilik, Ağaoğlu’nun deyimi ile “insanın ulûhiyete iştirakini” kabul ediyor.
Ancak ulûhiyete iştirakin derecesi konusunda Şiiler çeşitli gruplara ayrılmışlardır.
Bunlar; Usulîlik, Şeyhî ve Kerim Hanî’dir. Usulîler mutedildirler ve Ortodoks
Şiilerdir. Allah’ın ilmine yine Allah’ın vasıtaları ile ulaşılır. İmamın ilmi
Allah’tandır, ezeli ve ebedi değildir. Şeyhî’lerde ise imam ilmî, ezelî ve ebedîdir.
İmam ezelden beri mevcuttur ve ilmini kendisi ile birlikte taşır. Bu mezhebi Şeyh
Ahmet çıkarmıştır. Üçüncüsü ise Kerim Hanî’lerdir. Kerim Han, ulûhiyete iştiraki
sadece imamlara vermiyor, sıradan her insanın ona katılabileceğini iddia ediyor.
Kerim Han, tasavvufa daha çok yaklaşıyor ve kendisini de dinin dört temeli arasında
değerlendiriyor.95 Kerim Han, hakkın son tezahürü olduğunu düşünmektedir.
1819’da Şiraz’da doğan ve kendisini “Bab” olarak da isimlendiren Seyit Mirza Ali
Mehmet, Kerim Han’ın talebesi olmuş ve onun görüşlerinden etkilenerek bu konuya
daha derinlemesine eğilerek yeni bir sistem kurmuştur.96 Kendisinden önce ortaya
çıkan tarikatların düşüncelerinden de haberdar olan Bab, 1840’larda, on ikinci imama
yani gaybet’e girmiş Mehdi’ye giden yolu açtığı iddiası ile bu hareketi başlatmıştır.97
İran meşrutiyetinin oluşum sürecine bakıldığında mevcut yönetime ve
anlayışa muhalif olan kanatların hangi düşünceyi savunduğuna bakılmaksızın
Babîlik’le itham edildiği görülmektedir. Süreç boyunca bir kişi ya da bir grup Babî
olarak itham edildikten sonra bu kişi ve gruplara karşı verilen mücadelenin her
türlüsünün meşru olarak kabul edildiğine şahit olunmaktaydı. İran’da Babî’liğin kötü
94

Babîlik inancına göre her dinin peygamberi bir dönem için gelir ve o dönemin ihtiyaçlarına göre
sorunları çözer. Bugün Kuran’ın da İslam’ın da hükmü kalmamıştır. Hayat için yeni ilkeler gerekiyor.
Bu ilkeleri koyacak olan da Seyit Ali Mehmet’tir. Seyit Ali Mehmet kendisini “Bab” olarak
tanıtmaktadır. Hatta o sadece “Bab” değil “Nukteyi Ali”dir. Allah bir ve ebedidir, insanları yaratmış
ve yine kendisine çağıracaktır. Kötülük, Allah ile kullarının birbirlerinden uzaklaşması ile vuku
bulmuştur. Kıyamet gününde saf ve temiz olanlar Allaha kavuşacaklardır, fenalar da ademe (yokluk)
atılacaklardır. Musa, İsa, Muhammed ve Bab peygamberdirler. Yaradılış hikmetini kavramış olanlar
bundan sonra da geleceklerdir. Babîler, ulema sınıfının kaldırılmasını yahut konumlarının
küçültülmesini savunmaktaydılar. Kadınların özgürlüğünü ve erkeklerle eşitliğini, çok eşliliğin
yasaklanmasını,
boşanmaların
sınırlandırılmasını,
kadınların
peçelerinin
kaldırılmasını
savunmaktaydılar. (Raymond Furon, İran,Hilmi kitabevi, (Türkçesi: Galip Kemali Söylemezoğlu),
İstanbul 1943, s.156, A. Ağaoğlu, a.g.e., s.66 vd.)
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Kuran, Peygamber, İmam ve Kerim Han
96
A. Ağaoğlu, a.g.e., s. 65 vd.
97
E. Abrahamian, a.g.e., s.24
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olduğu konusunda gizli bir konsensüs vardı. Bu nedenle hiç kimse Babî’lere karşı
verilen mücadelenin meşruiyetini tartışamamakta ve böylece ulema kendilerine
muhalif olan tüm kesimleri sindirmek için çok rahat bir şekilde tarafları Babîlikle
itham edebilmekteydi. İran kamuoyunda hükümferma olan bu algıya rağmen
Babî’ler, İran siyasi hayatında çok önemli bir rol üstlenmişlerdir. O yüzden
meşrutiyet hareketinin oluşum sürecinde Babîlik hareketinin etkilerinin neler olduğu
ve Babî’liğin nasıl bir düşünce sistematiğine sahip olduğu iyi değerlendirilmesi
gereken konulardandır.
İran’da azınlıklar içerisinde temel insan haklarından yoksun bırakılan tek dini
grup Babî’lerdir. İran’daki diğer dini azınlıklardan olan Hristiyan, Yahudi ve
Zerdüşti gibi dini azınlık gruplarına her türlü hakları verilmişti. Çünkü İran, bu
grupları ehli kitap olarak tanımlamaktaydı. Bu grupların liderlerini seçmelerine,
derneklerini

kurmalarına,

okullarını

açmalarına,

vergilerini

toplamalarına,

hukuklarını işletmelerine ve kendilerine ait ibadet yerlerini açmalarına izin
verilmekteydi.

Şahlar

bu

insanlarla

dini

temsilcileri

üzerinden

iletişim
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kurmaktaydılar. Ancak bu gruplara verilen tüm haklara karşın Babîlik düşüncesine
sahip olan gruba hiçbir hak verilmemişti. Bunun nedeninin anlaşılabilmesi için
Babî’liğin ortaya çıkış sürecini, düşüncesini ve hareket tarzını bilmek gerekiyor.
XVIII. yüzyılda İslam dünyasında büyük bir gerileme süreci yaşanmaktaydı.
XVII. yüzyıla kadar Hristiyan dünyası karşısında güçlü bir şekilde durabilen İslam
dünyası bu yüzyıldan itibaren Hristiyan dünyası karşısında zayıflamıştır. Avrupa’da
gerçekleşen Reform ve Rönesans’ın yaratmış olduğu sonuçlar Avrupa’da değişimci
ve devrimci bir ruh meydana getirirken genelde doğu, özelde ise İslam dünyası bu
yaşanan gelişmelerden uzaktı. Avrupa’daki bu gelişmeler karşısında zayıf bir
durumda olduklarını fark eden İslam dünyasındaki bazı gruplar yaşanan bu gerileme
sürecine çare aramaya başladılar.
Bu gruplardan birisi Arabistan’da ortaya çıkan ve İslam dünyasının, hakiki
İslam’ı terk ettiği için bu duruma düştüğünü iddia eden Vahabî hareketiydi. Diğer bir
grup, İslam ile modern dünya arasında bir barışın sağlanması, bir uzlaşının ortaya
konulması ve İslam’ı yenilikleri kucaklayabilecek bir hale getirmeye çalışan
98

E. Abrahamian, a.g.e., s.24
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Muhammed Abduh, Cemalettin Afgani ve Osmanlıdaki Tanzimatçılardı. Başka bir
grup ise Avrupa medeniyetinin doğrudan doğruya alınmasını savunan gruptu ki bunu
savunan önemli kişiler Azerbaycan’da Mirza Feth Ali Mundoff ve İran’da Abbas
Mirza gibi şahsiyetlerdir. Yine İslam’ı kökünden yenilemek, onun yerine çağdaş
ihtiyaçlara cevap veren bir din koymak isteyen Babîlik hareketidir.99
XIX. yüzyılda İran’ı sömürgeleştirme mücadelesinde Rusların faaliyetlerine
karşı İngiltere, İran’da misyonerlik faaliyetlerine başlamıştı. İngiltere misyonerlik
faaliyetleriyle ulemayı kendi menfaatleri doğrultusunda örgütlemeye çalıştı ve bu
çalışmalar sonucunda İran’da tarikatlar hızla yayılmaya başladı. Bunun sonucunda
hürriyet şiarıyla yola çıkan Babîlik de hızla yayıldı. Bab, 1850’de öldürülmesine
rağmen onun başlatmış olduğu hareket ortadan kaldırılamadı.100 Babîlik sonraki
süreçte birçok kişiyi suçlamak için gerekçe olarak kullanıldı. Meşrutiyet hareketinin
oluşum sürecinde muhalefeti bastırma konusunda Babîlik adeta yöneticiler tarafından
bir silah olarak kullanılmıştır.
Babîler, bütün dinleri tanıyıp hepsine saygı göstermekteydiler. Milletler
arasındaki savaşlara karşı duran Babîliğin tercih ettiği hükümet şekli ise
cumhuriyetti. Ancak yerine göre adil olmak kaydıyla meşrutiyeti ve monarşiyi de
reddetmemekteydiler.101 Babîler, fakirlerden vergi alınmasına ve resmî ayinlerin
yapılmasına karşıydılar. İnsanların eşit olduğunu, tütün kullanmanın yasak olduğunu
söylemelerine rağmen şarabı yasaklamamışlardı. Bu inanç, İran ve Asya’da çok hızlı
bir şekilde yayılmıştı. Görüldüğü üzere Babîlik inancı geleneksel Şii inancıyla çok
örtüşmemektedir. Hatta Şiiliğin temel değer olarak savunmuş olduğu fikirleri, açık
bir şekilde tehdit etmekteydi. Bu nedenle halk arasında bir heyecan uyandırmasına ve
hızlı bir şekilde yayılmasına karşın aynı oranda hatta daha sert bir şekilde Şii ulema
ve Şii yönetimi, bu inanç mensuplarına tepki göstermişlerdir.
Muhammed ve Nasıreddin Şah dönemlerinde isyana dönüşen bu hareket
yönetim tarafından çok kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Tutuklanan insanlar, kadın-
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çocuk ayrımı yapılmadan hepsi işkenceden geçirilerek öldürülmüşlerdir. Bu katliam
Babî’ler için bir fırsata dönüşmüştür. Babîlik hareketi geniş halk kitleleri arasında
hızlı bir şekilde yayılmıştır. Bu akıma mensup kişiler tarafından gizli cemiyetler
kurularak Babîlik doktrini yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.102
Babî’ler tarafından çıkarılan isyanlardan sonra İran’da Babî’lere karşı adeta
cadı avı başlatılmıştır. Şiilik, Babîlere kaşı Şahların elinde bir silaha dönüşmüştü.
Babî’lere karşı işletilen sindirme hareketi başarıya ulaşınca İran Şahları, bu
dönemden sonra bu yöntemi modelleyerek her türlü muhalif fikri kendi tahtına
yönelmiş bir tehdit olarak algıladılar ve her şeye savunma güdüsüyle yaklaşarak yok
etmeye çalıştılar. Bu sebeple pek çok kişi değişik sebeplerden ötürü sürgüne
gönderildi ve idam edildi. Şahlar, yapılan bu zulmün halk üzerinde herhangi bir tesiri
olmasın diye yapmış oldukları hareketi dine dayandırmaktaydı. Babîlik inancı
geleneksel Şii ve İslam anlayışına ters olduğu için Babîliğe karşı mücadeleyi Şii
ulema da desteklemişti.
İran’da Babîlik hareketine karşı bu kadar zulmün yapılması Babîlik benzeri
hareketlerin ortaya çıkmasını engelleyememiştir. Dönemin vezirlerinden Mirza
Bozorg Nuri’nin oğlu Bahaullahda 1853’te Bahaîliğin peygamberi olması iddiasıyla
bir manifesto yayınlamıştır. İran’da din devlet ilişkileri bu Babî-Bahaî akımlarının
etkisinde şekillenmiştir.103
Babîlik hareketinin inancına bakıldığında klasik Şii mezhebine göre evrensel
değerlere açık olduğu görülmektedir. Şiiliğe göre kadın erkek arasındaki eşitliğe
vurgu yapması, din adamları hiyerarşisine karşı çıkması, kadınlara özgürlük vaat
etmesi, yoksullara pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği konusundaki çağrıları ve
çağa ayak uydurma konusunda net bir duruşa sahip olması, mollaların ve siyasi
idarenin tepkisini çekmesine karşın İran toplumu üzerinde büyük bir etki bırakmıştır.
Babîlik siyasi yapı olarak yenilgiye uğratılmıştır, isyanları çok kanlı bir şekilde
bastırılmıştır; ancak onların yaratmış oldukları fikri dalga hiçbir zaman
bastırılamamıştır. Belki de siyasi yönetimlerin muhalif olan tüm sesleri yok etme
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konusunda bu kesimleri Babîlikle suçlaması, bu doktrinin izlerini görmesi
nedeniyledir.
Sonuç olarak Babîlik hareketinin modern yaşam karşısında takınmış olduğu
müsbet tavır, İran’ın modernleşmesi ve İran meşrutiyetinin oluşum sürecinde büyük
etkileri olmuştur. Babîliği, İran meşrutiyetinin gerçekleşmesinin temel taşlarından
biri olduğunu söylemek mümkündür.
D. SOSYAL YAPI
İran’ın toplumsal hayatına baktığımızda modernleşme döneminde sanayi
inkılâbı ile ortaya çıkan ve Marksist ideolojiler tarafından kavramsallaştırıldığı gibi,
bir sınıfsal yapıdan söz etmek mümkün olmadığı gibi ontolojik olarak da hiçbir
tolumsal tabakanın bir diğerine üstünlüğü de yoktu. İran’da sosyal sınıflar birbirine
karşı bir üstünlük mücadelesinin içinde de değillerdi. Hatta toplumsal statü olarak
zirvede bulunan ulema sınıfı, toplumda daha düşük bir düzeyde olan işçilerin,
çiftçilerin, tüccar ve esnafın yanında tavır almışlardı.
İran sosyal sınıfları içinde ulemanın diğer gruplardan belirgin bir şekilde
etkin bir statüsü vardı. Ulema, Safevilerden bu yana adeta paralel bir iktidar olarak
hayatlarını idame ettirmiş ve siyasi iktidarın zayıfladığı zamanlarda ise neredeyse tek
iktidar pozisyonuna kavuşmaktaydı. Ulema, sadece bazı siyasi haklara sahip değildi
aynı zamanda ekonomik, hukuki ve eğitim yönünden de birçok haklara sahipti.
Aslında İran Şii toplumunda ulema için paralel bir iktidar olduğunu söylemek yanlış
olmaz. Ancak diğer toplumsal sınıflar için böyle bir yapıdan bahsetmek imkânsızdır.
Diğer sınıfların durumuna baktığımızda siyasi bir bilincin olmadığını, sadece
ekonomik ya da sosyal bir sınıf olarak varlıklarını sürdürdüklerini görmekteyiz.
Ulema haricindeki toplumsal tabakalarda siyasi bir bilinç söz konusu
olmamasına karşın bir grup bilincinden bahsetmek mümkündü. Diğer sınıflarda
modernleşmeyle birlikte bir siyasi bilinçten bahsedilebilir. Kaldı ki ileride görüleceği
gibi meşrutiyet ilan edildikten sonra İran’da yapılan seçimler sınıf mantığına dayalı
bir sistemle organize edilmiştir. Yani etnik grup, siyasi parti ve ideolojik bir
seçimden ziyade sınıf mensuplarına milletvekillikleri dağıtılmaktaydı.
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Belirtilmesi gereken önemli bir unsur da sosyal sınıflar sayısal çoğunluklarına
paralel olarak bir pozisyona sahip olmamışlardır. Sayısal olarak az olmalarına
rağmen din adamları Şii toplumda her zaman lider pozisyonunda olmuş iken sayısal
olarak çok olmalarına rağmen işçiler ve köylüler hiçbir zaman lider pozisyonda
olmamışlardır. İran’daki din adamlarının toplumdaki statüsü hiçbir modern batılı ve
doğulu toplumla paralellik göstermemektedir. İran’daki din adamlarının siyasete
yaklaşımları diğer İslam toplumlarında görülen bir yaklaşım değildir. Tüm bunların
sebeplerini, İran’daki sosyal sınıfların sosyolojik ve ideolojik yapılarında aramak
gerekir.
Tüm bunlara dayanarak İran’daki belli başlı sosyal sınıflardan din adamları,
aydınlar, zanaatkâr, tüccar, işçiler ve köylüler olmak üzere dört grupta inceleyeceğiz.
İran, tarih boyunca hiçbir sosyal tabaka tarafından tek başına yönetilmemiştir.
Bunun aksine İran’daki bütün sosyal tabakalar iktidara bağlı olmuşlardır. Devlet
hiçbir zaman başka bir tabakanın temsilcisi olmadı.104
İran toplumunda meşrutiyet öncesi ve sonrasında hâkim olan sosyal ve
sınıfsal yapı, meşrutiyetin gerçekleşmesini kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır. İran’daki
sosyal sınıfların üstlendikleri tarihsel rol dünyadaki örneklerine nazaran çok farklıdır.
Dünyada gerçekleşen benzer devrimlere baktığımızda din adamları bir engel olarak
ortaya çıkarken İran meşrutiyetinde bu durum tam tersi yönde gelişme göstermiştir.
Din adamları değişimin öncülüğünü yapmışlardır. Diğer toplumların aydınları
mevcut düzene başkaldırırken genel olarak mevcut düzenin koruyucusu olarak dinsel
ve geleneksel çevrelere başkaldırarak mücadelelerini sürdürürken, İran’daki aydınlar
bir şekilde savunmuş oldukları fikirleri dinin ve din adamlarının onayına
sunmuşlardır. Bu sebeple İran’daki sosyal sınıfların tanınması çok önemlidir.
a. Din Adamları
Kaçar

Şahları,

kendilerini

Allah’ın

yeryüzündeki

gölgesi

olarak

isimlendirmekteydiler. Ancak dini bir meşruiyet peşinde değillerdi.105 Kaçar
Şahlarının kutsallık iddialarından vazgeçmeleri ve kendilerini dünya hayatının
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temsilcileri olarak kabul etmeleri Şii ulemaya Kaçar siyasetine hâkim olma yolunu
açmıştır. Kaçar Şahları bu anlayışla, dini ve hukuki alandan çekilerek bu alanları, Şii
ulemaya terk etmişlerdir.106 Şii ulema ise bu fırsatı kendi gelecekleri açısından
oldukça verimli bir şekilde değerlendirmişlerdir.
Şii ulema Şah’ın iktidarda kalmasını istemekle birlikte kendilerine tabi
olmasını da arzu etmişlerdi. Çünkü Şah da bir mukallit olmak zorundaydı. Şahın
merci-i taklit’e mukallit olması anlayışı siyasi arenada ulemayı iktidarın üzerinde bir
güç haline getirmekteydi. Ulemanın kazanmış olduğu bu yeni statü halk cephesinde
de çok geçmeden karşılığını bulmuştur. Halk bu süreçte devletin zorla vergi koyma
ve kendilerine kötü muamelede bulunması karşısında ulemayı koruyucu olarak
görmüşlerdi.107
Köklü temellere dayanan dini hiyerarşi Kaçarlar döneminin başında otonom
bir görünüm arz etmekle birlikte, tam olarak kurumsallaşmış bir yapıya sahip değildi.
Safevilerin yıkılmasıyla birlikte Mollabaşılık ve Şeyhülislamlık gibi müesseselerin
merkezi fonksiyonlarını kaybettikleri ve diğer müçtehitlerin on ikinci imamı temsil
noktasında, nerdeyse eşit bir statüye kavuştukları dikkat çekmektedir.108
Müçtehitlerin sayısı 18. yüzyılın sonlarında birkaç kişiden ibaretken bu
sayının zamanla artmış olduğu görülmektedir.109 Bunun sebebi XIX. yüzyılın ilk
yarısında dini kurumsal yapıda iki anlayışın kabul edilmesiyle bu durum değişti. Bu
anlayıştan birincisi bütün Şii Müslümanların bir müçtehide bağlanmaları, dini ve
hukuki bütün sorunlarının onun görüşleri doğrultusunda çözmesi. İkincisi ise
yaşayan müçtehitlerin kararlarının mevcut bütün kararlara tercih edilmesiydi. Bu
ilkelerin kabul edilmesi müçtehitlerin sayısında bir artışa sebep oldu. Bu
müçtehitlerin sayısının çoğalmasıyla birlikte gayri resmi hiyerarşi oluşmuş oldu.
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Bazı müçtehitler bilgi ve anlayış farkından dolayı diğerlerinden sıyrılıp ön plana
çıktılar. Bu müçtehitlere merci-i taklit denildi.110
Ulema diğer toplumsal kesimlere nazaran sayısal olarak azınlıkta olmasına
rağmen sahip olduğu kimlikten dolayı Kaçarlarda Şahın yanında ikinci bir güç olarak
varlığını idame ettirmiştir. Ulemanın Kaçarlarda siyasetten ekonomiye, eğitimden
hukuka kadar birçok alanda etkinlikleri vardı.
Kaçarlar döneminde dini liderlerin siyasi bakımdan yetkileri önceki
dönemlere nazaran önemli derecede artmıştır. Bu süreçte hükümetin başarısız
politikaları ulemayı her yönüyle lider pozisyonuna getirmiştir. XIX. yüzyıl boyunca
ulemanın nüfuzu artmış ve XIX. Yüzyılın sonuna doğru tek “Merci-i Taklit” olan
şeyh Murtaza Ensarî ülkenin hakiki hükümdarı konumuna gelmişti.111Diğer taraftan
İran uleması halkla da bütünleşmişti. Özellikle batı emperyalizmi ve istismarı İran’da
da etkin olmaya başladığı sıralarda halkın direnişi tamamen dini liderler tarafından
yönlendiriliyordu.112
Siyasi otorite olarak bu kadar güçlü olan ulema, rüştünü ilk olarak 1804-1813
Rus-İran

savaşı

esnasında

ispatladı.

Şah,

Şeyh

Ca’fer

Kâşifü’l-Gıta

(ö.

1227/1812)’ya, bir cihat bildirisi hazırlattı. Bu cihat bildirisinin halkta karşılık
görmesi bir yandan ulemanın gücünü ispatlarken diğer yandan devlet yöneticileri,
aslında ulemanın yetkileri arasında olan böyle bir bildiriyi hazırlatmakla, âlimlerin
otorite ve yetkilerini tanımış oldular.113 Ulemanın bu jestini karşılıksız bırakmayan
Feth Ali Şah ileri gelen müçtehitlerden oluşan bir “Danışma Meclisi” kurdu ve
Muhammed Bağer Şefeti’yi Hüccet’ül-İslam unvanıyla tayin etti. Dönemin tanınmış
din adamlarından Molla Ahmet Neraki ve Seyyid Mehdi Behr’ul Ulumî danışma
kurulunda yer alan diğer iki önemli isimdi.114 Aslında Kaçar Şahları halk nezdinde
meşruiyet kazanmak için ulemayı kullanırken, ulema da bu sayede sosyal ve siyasal
gücünü pekiştiriyordu.115
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Hükümet-Ulema ittifakı 1826’da Rusların İran topraklarını işgal etmesiyle
yeni bir sürece girdi. Hükümetin Ruslar karşısındaki mağlubiyeti ve İngilizlerle
anlaşma arayışları ulemanın tepkisine sebep oldu. Ulemanın bu olaylardaki siyasi
duruşu İran tarihi açısından dönüm noktasını teşkil etmiş ulemayı baş aktör
konumuna yükseltmiştir. Modern İran tarihinin en önemli köşe taşlarından olan
Tanbekü isyanı, İran ulemasının İran’ın siyasi tarihindeki etkileri açısından zirve
noktası olacaktır.
Tanbekü olayında müçtehit kendi yorum gücünü merkezi hükümetin
politikasına aykırı bir şekilde ortaya koyuyordu. Tahran dâhil birçok şehirde
müçtehidin fetvasına kulak veren halk tütün ürünlerini boykot etmeye başladı ve
birçok şehirde gösteriler yapıldı. Şah daha fazla dayanamayarak 1892’de bu imtiyazı
iptal etmek zorunda kaldı. Tütün protestosu deneyimi İran halkının hem İslami
referans çerçevesine oturtulmuş siyasal faaliyet çağrılarına karşı olumlu tavrını116
hem de ulemanın siyasi otorite karşısındaki gücünün ne olduğunu göstermiştir.
Safevilerin çöküşü ve ilahi nitelikleri olmayan Kaçar Şahlarının iktidara
gelmesiyle, Şii İslamiyet ile devlet arasındaki sıcak ilişki sona erdi ve Şii din kurumu
devletten bağımsız olarak varlığını sürdürdü. Kendilerine dini ve hukuki alanda geniş
yetkiler veren ve geniş halk kesimlerinin desteklediği ulema, artık Şahların
politikasında güçlü bir destek ya da muhalefet olabiliyordu. Kaçar Hanedanı
sırasında halk, müçtehitlerin saklı imamın kararlarını bildiren kararlarını Şahların
fermanlarından daha yetkin olduğunu kabul ediyordu. Bu yüzden bir müçtehit, Şahın
vermiş olduğu bir fermanın İslam öğretileri ile uyuşmadığını söylediği taktirde,
mü’minler Şahın fermanından ziyade müçtehidin kararını benimsemekteydiler.
Ulema bu yolla İran’ın siyasal hayatında güçlü bir sese sahip oldu. Bu ses o kadar
güçlüydü ki bu sese sadece halk yığınları değil sarayın içindeki Şahın adamları bile
duymazlıktan gelemediler. Bu sese kulak vermelerinin temelinde Şii inancındaki
“merci-i taklit” doktrininin büyük önemi vardı.117 Şii din anlayışının ulema algısı,
ulemaya sosyal, siyasi, ekonomik, eğitim ve hukuk alanında birçok yetki
kazandırmıştır. Şii ulemanın da bu kadar güçlü olmasını sağlayan neden de bu
116
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yetkilerdi. İran ulemasının toplumsal üstünlüğünün nerelerden kaynaklandığını
anlamak için bu dayanakların da çok iyi irdelenmesi gerekiyor.
İktisadi güç ve sosyal hayattaki etkinlik, toprak sahipliği ile yakından
ilişkiliydi. Kaçarlar döneminde gelirlerin çoğu ziraattan elde edilmekteydi. Buna
toprak aristokrasisi de diyebiliriz. Konuşma dilinde erbab (toprak sahibi), umde-i
malik (büyük toprak sahibi) diye adlandırılmışlardır. Ulema arasında toprak sahibi
olanların toplumda nüfuz bakımından en avantajlı konumda bulunduklarını söylemek
yanlış olmaz. Din adamlarının gelir kaynakları olması onları merkezi yönetimden
bağımsız kılıyordu. İktidarı elinde bulunduran güçler kendilerini İran hanedanlıkları
ve Şii imamlarla ilişkili olduklarını iddia ederek ulamanın gücüne karşı koymaya
çalışmışlardır.118
Eserinde birçok şahsiyeti tanıtan Mehdi Bamdad, Kaçar dönemine ilişkin
1283 kişiden 771’i (%60) devlet hizmetinde, 286’ı(%23) edebiyat ve akademi
dünyasından, 98’i (%8) bey, diğer 98’i ulema ve 19’u (%1) tacirdi. Bunların hepsi
ziraattan geçimini sağlamaktaydı. Bunların bir kısmı büyük arazi sahibi kimisi de
köylerin hissedarlarından olduğunu119 dile getirmektedir.
Toprağa dayalı ekonomik yapı İran’da ekonominin genel düzeniyle alakalı bir
durumdu. Ancak İran’da Şii ulemanın ekonomi üzerinde toprak düzeninden çok
farklı kontrol mekanizmaları vardı. Şimdi İran ulemasını bu yönüyle diğer İran
sosyal sınıflarından ayıran ekonomik kaynakları üzerinde duralım.
İran’da ulemanın ekonomik gelir olarak sahip olduğu en önemli kaynak zekât
vergisiydi. İran’da zekât ulemaya verilirdi ve zekâtın dağıtılmasından ulema
sorumluydu. Zekâtın toplanıp dağıtılması ulemaya büyük bir sosyal güç
sağlamaktaydı. Şiilikte zekâtı ulema haricinde hiç kimsenin toplama hakkının
olmaması ulemanın otoritesini artıran bir faktör olmuştur. Zekât haricinde imam
(imamın vekilleri) olarak topladığı bir başka vergide “imamın payı” diye
adlandırdıkları Şiilikteki “hums” vergisiydi.120
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İran’da ulemanın önemli iktisadi kaynaklarından biri de vakıflardı. Dini
hizmet ve hayır amaçlı vakıflar, ulema için çok büyük bir ekonomik gücü ifade ettiği
gibi diğer yandan ulemanın toplum üzerindeki nüfuzunun da önemli dayanak
noktalarından biriydi. Bu vakıfların büyük bir kısmı toprağa bağlı bir sistemle
işletilmekteydi. Bu durum ulemanın büyük çaplı ticarileşmeye karşı çıkmasına yol
açtı. İran’da ulemanın vakıflar üzerindeki hâkimiyeti, ulemayı kısa sürede siyasi
otoriteden bağımsız bir güç haline getirmiştir. Ulema sınıfı vakıfların başı olarak
camileri, türbeleri, medreseleri ve Kuran kurslarını gözetim altında tutardı. Bu
kurumlara birçok bağış yapılırdı. Yapılan bağışlar genel olarak tarla ve arsa hibeleri
şeklinde olurdu.121
İran uleması doğrudan ekonominin içerisinde olduğundan bu alanda
gerçekleşen hiçbir olaya kayıtsız kalmamıştır. 1899 yılında Yahudi ve Müslümanlar
arasında pamuk fiyatları yüzünden çıkan anlaşmazlıkta ulema, Yahudilere karşı
Müslümanları destekleyerek gösteriler düzenlemiştir. Aynı şekilde İsfahan’da
kurulan Bank-ı Şahane tefecilik yapan esnafın tepkisini çektiği için ulema burada da
faizin haram olduğu fetvasını vererek bankacılığa karşı esnafı desteklemiştir.122
İran’da ulemanın bu gücünün farkında olan Kaçar ailesi, her zaman için
ulemaya yakın durmaya gayret etmiştir. Ancak ulemanın dini hiyerarşisinin
gelişmesinin yanında ekonomik olarak da gücünün artması devleti rahatsız edecek
boyutlara ulaşmıştı. Mesela Feth Ali Şah zamanında Huccetu’l İslam Şafti’ye
Hindistan’daki taklitçilerinin imamın hissesi olarak develerle gönderdiği vergi şahı
rahatsız edecek kadar çoktu. Zenginliği ve gücü kendi şahsında toplayan Seyyid
Muhammed Bakır Şafti’nin bu ekonomik ve siyasi gücünü görmezlikten
gelemeyeceği kadar büyüktü. Şafti 1801 yılında İsfahan’a yerleştikten sonra kısa
sürede büyük bir servete sahip oldu. Sadece İsfahan’da 400 kervansaray ve 2000
dükkâna sahip olduğu iddia edilen Şafti’nin bunun yanı sıra İsfahan, Burucerd, Yezd
ve Şiraz’da birçok köyün sahibi olduğu nakledilmektedir.123
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İran Şii ulemasının yetkileri saydıklarımızla sınırlı değildi. Aynı zamanda adli
teşkilatın bir kanadı ulemanın sorumluluğundaydı. Çift başlı bir hukuk düzeninin
hâkim olduğu İran’da Şer’i mahkemeler tamamen ulemanın kontrolündeydi. Şer’i
kanunları müçtehitler ve mollalar tatbik etmekteydiler. Her büyük şehre bir
şeyhülislam tayin olunurdu. Mollanın verdiği hükümler şeyhülislam tarafından
mühürlenir ve valiler bu hükmü icra ederlerdi.124
İran’da modernleşme öncesinde eğitim üzerinde hâkim olan grup ulemaydı.
Eğitim misyoner okulları hariç tutulduğunda sadece medrese eğitimi vardı bu eğitim
üzerinde de ulemanın belirgin bir şekilde etkisi vardı. Ulemanın eğitim üzerindeki
etkisi Avrupa’ya öğrencilerin gönderilmesi ve modern yöntemlerle eğitim veren
okulların açılması ile kırılmıştır.
Görüldüğü gibi Şii ulema siyasetten eğitime hukuktan ekonomiye her alanda
ipleri elinde tutmaktaydı. Bu kadar geniş bir kulvarda at koşturan ulema doğal olarak
sosyal alanda da en önemli kitleyi meydana getirmekteydi.
b. Aydınlar
İran meşrutiyet hareketinde etkili olan önemli sosyal sınıflardan birisi de
aydınlardır. İran meşrutiyet hareketinde aydınların durumunu incelediğimizde XIX.
yüzyıl boyunca çok etkin bir rol oynadıklarına tanık olmaktayız. Aşağıda
tanıtacağımız aydınların çoğu, meşrutiyet’i görmedikleri halde kendi yaşadıkları
dönemde fikri bir uyanışın sağlanması konusunda ortaya koymuş oldukları mücadele
onların meşrutiyeti hazırlayan süreç üzerinde doğrudan belirleyici bir noktada
olduklarını göstermektedir. İran’da bir aydınlar sınıfının ortaya çıkması durduk yerde
gerçekleşen bir durum değildir. Bu sınıfın ortaya çıkması iç ve dış unsurların
beraberce sağlamış oldukları bir sürecin ürünüdür.
XIX. yüzyılda siyasi, sosyal, ekonomik, askeri yönden büyük bir yıkım
yaşayan İran’ın bu yıkımını engellemek için devlet kadrolarında yer alan bürokratlar,
yoğun bir fikri ve siyasi mücadeleye girişmişlerdi. Anti-emperyalist ve değişim
yanlısı olan bu zümre, milli bir ruh çerçevesinde emperyalizme karşı koyma ve
içeride hızlı bir modernleşmeyle yıkımın önüne geçebileceklerini düşünmüşlerdir.
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Bir yandan modern eğitime önem verirken diğer yandan gazeteler çıkararak fikri
uyanışı halk tabanına yaymaya çalışan aydınlar ve bürokratlar mücadelelerini
başarıya ulaştırabilmek için büyük bir gayret içine girdiler. Değişimin gerçekleşmesi
çerçevesinde eğitimin önemini kavrayan aydınlar, yurtdışına öğrenci gönderilmesi ve
ülke içerisinde modern okulların açılmasına önem vermiştir. İran’da bir aydın
sınıfının oluşumu yeni açılan bu okullar sayesinde gerçekleşmişti. Bir yandan
misyonerler tarafından diğer yandan İranlılar tarafından açılan okullar İran’da bir
entelektüel birikimin varlığını mümkün kılmıştı. Çağdaş eğitim konusundaki önemli
adımlardan birisi ülke genelinde açılan Rüştiye mektepleriydi.Ayrıca Emir Kebir
(1807-1852) döneminde açılan Darülfünun125Mirza Nasrallah Han Muşir’ud-Devle
tarafından kurulan Siyasi İlimler Akademisi’de önemli okullardandı. Bu okullarda
yetişip mezun olan öğrencilerin kamuoyunun fikirlerinin aydınlatılmasında büyük
payı olmuştur.126
Açılan yeni okulların yanı sıra yurtdışına eğitime gönderilen öğrencilerin
ülkeye geri dönmeleriyle İran’da yeni bir dönem başlamış oldu. Özellikle Avrupa’ya
eğitim almaya giden öğrencilerin kazanımları ve Batı ile kurdukları ilişkilerin
sonunda modern anlamda bir aydınlar sınıfı oluşmaya başladı. Kendileriniruşenfikren
olarak tanıtan bu grubun daha önceki medrese geleneğiyle yetişmiş ulemadan ve
kalem ehli olarak adlandırılan sarayın elemanlarından farklı yanları vardı.127
İran’da meşrutiyet öncesi entelektüel birikimin ortaya çıkmasında sadece
Avrupa’ya giden aydınlar etkili olmamış aynı zamanda Osmanlı ve Rusya gibi
ülkelere gidip çalışanlar ülkelerine dönüşlerinde, bu ülkelerde kazanmış oldukları
bilinci ve fikirleri de beraberlerinde getirmişlerdir. İşçilerin bu fikir taşıyıcılığı
İran’da halk arasında da entelektüel bir birikimin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
İran modernleşmesinde önemli rol oynayan aydınların büyük bir kesimi
devlet bürokrasisinde yer alan isimlerden oluşmaktaydı. Fikirlerini yayarken daha
çok modern dönemde etkili olan aygıtları kullanmışlardır. Modern okullar, siyasi
oluşumlar ve basın aydınların en önemli propaganda araçlarıydı. Ancak aydınlar din
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adamlarından farklı olarak seküler bir bakışaçısına sahip oldukları için son derece
gelenekçi olan İran toplumu üzerinde doğrudan etkili olamamışlardır. Aşağıda da
görüleceği gibi daha çok fikirlerini halk nazarında iyi bir itibarları olan din
adamlarını kullanmaya çalışmışlardır.
İran’da

aydınlar

halk

nazarında

meşru

olarak

ne

kadar

din

adamlarınayaklaşsalar bile aslında politik mücadelelerinin temelde din adamlarına
karşı olduğununda bilincindeydiler. Bu sebeple politik mücadelelerinde devlet
mekanizmasını kullanarak gerçekleştirebildikleri tüm faaliyetlerini sonuna kadar
zorlamışlardır. Bu yönüyle halk nazarında gayrimeşru olan yol ve yöntemleri de
kullanmaktan geri durmamışlardı. Meşrutiyeti yönetime geçişin en önemli merhalesi
sayılan İngiliz sefaretindeki oturma eylemi ve yabancılarla yapılan işbirlikleri
düşünülecek olursa durum daha iyi anlaşılacaktır.
Meşrutiyet öncesi ve sonrasında birçok aydın İran sosyo-politik yaşamı
üzerinde etkili olmuştur. Modernleşme yanlısı birçok aydın vardı. Mirza Malkom
Han, Cemalettin Afgani, Muhammed Han Sînekî Mecdü’l-Mülk (18091880),Mirza Ali Han Emin-ül Devle (1843-1904),Mirza Hüseyin Han Müşirüldevle
(1870-1880), Abdurrahim Talibov (1848-1912),Feth Ali Ahundzade,Mirza Ağa Han
Kirmani, Mirza Hasan Ruşdiye (1860-1944), Mirza Yusuf Han Müşteşarü’d-Devle
gibi isimleri sayaviliriz. Modernleşme düşüncesini savunan aydınların fikirlerine
aşağıda detaylı bir şekilde değinileceği için burada sosyal bir grup olarak aydınlar
başlığını sonlandırmak istiyorum.
c. Tüccar ve Zanaatkâr (Pişiveran)
İran’da meşrutiyet hareketinde etkili olan önemli sosyal tabakalardan biri de
tüccardır. İran’da iktisadi gücün önemli kaynaklarından biri tüccar sınıfıdır. İran
siyasi tarihinde tüccar sınıfı, her dönemde olduğu gibi meşrutiyet öncesinde yaşanan
toplumsal olaylarda ve meşrutiyetin ilan edilmesinde yaşanan sosyal olaylarda da
perde gerisindeki en büyük aktör olmuştur. Modern dönemde yaşanan sosyal ve
siyasal olayların en büyük mali destekçisi olan tüccar sınıfı, toplumsal hayatta da
paralel bir sosyal ve siyasal etkin olma gücünü elinde bulundurmuşlardır. İran sosyal
tarihi incelenecek olursa bu durumun çok güçlü bir altyapısının olduğu görülecektir.
Meşrutiyet hareketinde liderliği yapan sınıfın ulema olduğunu söylersek sahip
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oldukları ekonomik güç ile onlar üzerinde hareket etme baskısı oluşturup ve onları
harekete geçiren güç de iktisadi gücü elinde bulunduran tüccar sınıfıdır. Tüccar sınıfı
toplumsal olaylarda liderlik yapmamıştır. Ancak perde arkasında elindeki ekonomik
güç ile ulemayı yönlendirebilmiştir. O yüzden tüccar sınıfının özellikleri iyi
incelenmesi gerekiyor.
Güçlü bir ticari geleneğe sahip olan İran’da güçlü bir tüccar sınıfı da vardı.
Ticaret yollarının buradan geçmesi, ithal edilen ürünler, tarımsal üretim, aşiretlerin
üretimleri, el sanatlarının üretimi güçlü bir tüccar sınıfının oluşmasını gerekli
kılmıştır. İran tüccarı arasında en tepede yer alanlar zengin tüccar ve bankerlerdi.
Onların altında pazarlarda kendi dükkânlarına sahip bazen çok az işçi çalıştıran ve
genellikle hiç işçi çalıştırmayan küçük tüccar vardı.128
Kaçar İran’ında tüccar belirginleşmiş farklılıkları ile ilgili süreç üç aşamada
incelenebilir. Birinci aşama Kaçar hükümetinin kurulmasından Tanbekü imtiyazı
protestolarının olduğu zamana kadar, ikinci aşama Tanbekü isyanından meşrutiyete
kadar olan süre, üçüncü aşama meşrutiyetin gerçekleşmesinden birinci meclisin
kapanmasına kadar devam eden dönemdir. Her ülkede olduğu gibi sadece ekonomik
faaliyetlerde bulunan tüccar İran’da da önceleri tamamen ekonomik faaliyetlerde
bulunurken Meşrutiyet olaylarında doğrudan siyasi faaliyetlerde bulunan bir aktör
haline gelmiştir.129 Kaçarlar döneminde nispeten hükümetten bağımsız bir sınıf
konumunda olan tüccar, imtiyazlardan önce Tanbekü isyanına kadar olan zamanda
iktisadi bir sınıf, Tanbekü isyanından meşrutiyetin gerçekleşmesine kadar olan
süreçte sosyal bir sınıf ve meşrutiyetin gerçekleşmesinden birinci meclisin sonuna
kadar olan süreçte siyasi bir sınıf olarak varlığını sürdürmüştür.130
Tüccarın iktisadi bir tabakadan siyasi bir sürece evirilmesi hükümeti tüccar
karşısında zayıf düşürmüştür. Hükûmet bu süreçte gün geçtikçe ekonomi dünyasına
bağımlı hale gelmiştir. Hükûmet tüccara olan bağımlılıktan kendini korumak için
yabancılara birçok imtiyaz vermiştir.131 Hükûmet ülke kaynaklarının imtiyazlarını
satmakla tüccara olan ekonomik bağımlılığından kurtulmaya çalışmıştı. Ancak bunu
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fark eden tüccar bilinçlenerek hükûmetin bu teşebbüslerine karşı harekete geçti ve bu
duruma karşı direnmeye başladı. Bu doğrultuda tüccar hükûmete karşı Tanbekü
isyanını organize etti ve daha sonra meşrutiyeti gerçekleştirdi. Bu iki olaydan başarı
ile çıkan tüccar sınıfı son aşama olarak meşrutiyet ile ele geçirmiş olduğu bu
avantajlarını siyasi bir kazanca dönüştürerek siyasi gücü ele aldı ve meclisteki birçok
kürsüyü ele geçirdi.132
Hükûmet bu süreçte her ne kadar mutlak erki elinde bulunduruyor görünse de
ülkenin içine düşmüş olduğu ekonomik zaaf iktisadi düzeni altüst etmiştir. Bu altüst
oluş neticesinde hükûmet tüccara ekonomik anlamda bağımlı bir konuma gelmiştir.
Buna karşın hükümet bir takım önlemlere başvurdu. Hükûmetin almış olduğu bu
önlemler tüccarın iktisadi bir sınıf olmaktan çıkarak sosyal ve zamanla siyasi bir sınıf
olmaya doğru yol aldığını göstermektedir.
Tüccar sınıfı iktisadi bir tabaka olarak varlığını sürdürdükleri dönemde
sadece ticaretle uğraşmaktaydı ve ortak fayda, ortak hareket ve grup bilinci
oluşturma konusunda bir çabaları yoktu. Ancak sosyal bir sınıf olarak ortaya çıkan
tüccar, toplumda ortak bir tavır geliştirmiş, iktisadi çıkar ve yaşam fırsatları
anlamında birbirlerine benzeşmeye başlamışlardır. Neticede ortak örgütlenme ve
ortak zihinsel bilince ulaşmışlardır. Siyasi tabaka oldukları dönemde ise sosyal
dönemde edindikleri bilinci pratiğe aktararak Encümenlerde, Mecliste ve Siyasi
oluşumlarda hâkim kılmaya çalışmışlardır. Siyasi tabaka olduğu dönemde hükümete
karşı adeta savaşarak bu özelliği elde etmiştir.133
Toplumsal süreç zenginliğin büyük tüccarın elinde toplanmasına sebep
olmuştu. Tüccar elindeki iktisadi gücü politik süreçte lehinde kullanmaktan geri
durmamıştır. Sosyoekonomik ilişkileri çok fazla olan tüccar toplumsal hareketlerde
yer alma konusunda etkin ve istekli olmuşlardır. Bu istek tüccarı meşrutiyet
hareketinde de yer almaya zorlamıştır.134 Aynı zamanda yaşanan ekonomik bunalım
yüzünden iktisadi gücün önemli hale gelmesi bazı tüccar ailelerin çocuklarının
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bürokrasinin ve aşiret aristokrasisinin basamaklarını hızla tırmanmasına zemin
oluşturması önemli bir unsur olarak bu süreçte rol oynamıştır.
Dünyanın birçok önemli ticaret merkezlerinde boy gösteren İranlı tüccar, bu
şehirlerde edinmiş oldukları siyasi bilinci ülkelerinde pratize ettiklerinden dolayı
birçok olayda aktif rol almışlardır. Aydınlanan tüccar birçok olaya aktif olarak
katılmıştır.
Kaçar İran’ında ticaret sadece Müslümanların elinde değil aynı zamanda
azınlıklar içinde de azımsanmayacak kadar tüccar vardı. Dini azınlıklar içinde
Ermeniler ve Zerdüştiler ticari alanda en aktif olanlarıydı. İran’ın Rusya ve Hindistan
ile ilgili olan ticari faaliyetleri bu azınlıklar üzerinden gerçekleştirilmekteydi. Ancak
iç ticaret genel olarak Müslümanların elindeydi. Likit fonlar büyük kentlerde belli
tacirlerin elinde toplanmıştı. XIX. yüzyıl ortalarında modern bir bankacılık söz
konusu değildi. Bununla beraber geleneksel sistem belli başlı şehirlerde çok gelişmiş
durumdaydı. Öyle ki pazarlarda bankacılık işlemlerini sarraflar yapıyordu.135
Kapitalist iktisadi anlayışın tüm pazarlara hâkim olması ile geleneksel tüccar
ve zanaatkâr sınıf, ülkedeki ekonomik etkisini gün geçtikçe kaybetti. Ülkenin üretici
sınıfı yeni gelişen ekonomik şartlar karşısında varlığını devam ettiremedi. Kapitalist
sistem kendi geleneklerini pazara dayatıyordu. Bu şartlar eski geleneksel pazar
sistemine uygun değildi. İranlı tüccar sınıfı kapitalist sistemin dayatmalarına karşı
çok farklı şekillerde tepki vermeye başladı. Bazıları yabancı güçlere karşı korunmak
isterken, bazıları Rus pasaportu ile ticaret yapmaya başladı. Bu konuda genellikle
Rum ve Ermeni asıllı olanlar başarılı olmaktaydılar. Bir kısım tüccar ise bu sistemde
başarılı olamadığından ticareti terk etti. Bir kısmı ise İstanbul, Trabzon, Erzurum,
Tiflis, Moskova, Kahire ve Bombay gibi şehirlere göç ederek ticarete oralarda devam
etti. Ticaret burjuvazisi dediğimiz bir grupta dış ticaretten yüksek paralar kazanmakta
ve yabancı ticaret şirketleri ile rekabete girişmişlerdir.136
İran meşrutiyetinde tüccar ile birlikte etkili olan önemli iktisadi sınıflardan
biri esnaf ve zanaatkârlardı. İktisadi gücün önemli kaynaklarından olan esnaf ve
zanaatkârlar şehirlerde olduklarından dolayı her zaman için toplumsal hareketlerin
135
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mali destekçileri olmalarının yanı sıra toplumsal hareketlerin insan unsurunun da en
büyük kaynağıydı. Sahip oldukları iktisadi güç ile tüccarın yanı sıra toplumun en
etkili baskı unsuru olagelmişlerdir. Herhangi bir toplumsal olayda esnaf ve
zanaatkârın tavrını dikkate almadan hareket etmenin başarısından her zaman şüphe
edilir. O yüzden esnaf ve zanaatkârın tavrı her zaman için çok önemlidir. İran
tarihinde Bazariler diye meşhur olan esnaf ve zanaatkâr İran’ın sosyal tarihinde en
önemli baskı unsuru olarak ön plana çıkmışlardır.
İran’da esnaf ve zanaatkâr (Pişiveran) genel olarak pazarlarda kendi
dükkânlarına sahip, bazen çok az işçi çalıştıran ve çoğu zaman hiç işçi çalıştırmayan
küçük tüccara verilen bir isimdi. Pişiveran terimi tüccarı kapsamıyordu. Kent
nüfusunun büyük bir kesimini oluşturan zanaatkârlar, kentin en önemli sınıfıydı.
Zanaatkârlar şehirlerde kendi iç örgütlenmesine sahiplerdi. Birkaç yaşlı zanaatkâr,
lonca liderleri vb. kendi başlarına çalışıp atölyelerini yönetmekte ya da pazarda
dolaşıp sahip oldukları gayrimenkullerin kiralarını toplamaktaydılar. Bunlar zengin
tüccar ile aynı statüye sahiplerdi.137
Esnaf teşkilatı olan loncalar esnafın tüm işlerine bakmaktaydılar. Çıraklıktan
ustalığa kadar bir denetim mekanizmasına sahiplerdi. Çıraklar pişiveran çocukları
arasından seçilirdi ve loncalarda yeteneğe dayalı bir hiyerarşi kurulmuştu. Uzun
yıllara dayanan çalışma bu insanlarda güçlü bir zanaatkârlık kimliği oluştururdu. Bu
kimlik kendi aralarında güçlü bir dayanışma kurmalarını sağlardı. Bunun yanında
birçok aç serserinin olduğu kentlerde zanaatkârlık sosyal ve ekonomik bir avantaj da
sağlardı. Ustalar yeteneklerine çok büyük önem verirlerdi ve rütbelerini devrederken
çok cimri davranırlardı. Üstat olmak pazarlarda saygınlık ve statü anlamına
gelmekteydi.138
İran’da Zanaatkârlık XIX. yüzyılın son demlerine kadar ekonomin temel
karakteristiği olmaya devam etmiştir. 1877 yılında İsfahan pazarı civarında 173 branş
zanaat ve meslek adı listelenmiştir. En geniş olanı tekstil ile ilgili olan nassaji’dir.
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Başka bir kaynakta İsfahan’da 152 üstat ve 7000 çırak ve işçi kaydedilmiştir. Bu
alanla ilgili ciddi sorunlar yüzyılın sonlarında görülmeye başlandı.139
XIX. yüzyılda İran kent ekonomisinin en önemli parçası, hala geleneksel
endüstriydi. İsfahan, Kaşan, Yezd, Kirman, Şiraz, Hemedan ve Tebriz 18501860’larda sanatkârlığın en önemli yerleridir. Meşhet, Reşt, Kum ve bazı küçük
kasabalar birtakım çok özel ürünlere sahiplerdi.140
İran XIX. yüzyılda sanayide ilerlemiş Avrupa’nın sanayi ürünlerinin istilası
altına girdi. İran’ın dış ticareti adeta Rus ve İngilizlerin kontrolünde geçmişti. İran
dış ticaretinin en az yüzde yetmişi bu iki ülkenin elinde dönmekteydi. Onlar her mal
ve fiyatı kendi çıkarları doğrultusunda ayarlamaktaydılar. Onların, ucuza mal
ettikleri endüstri malları İran’ın el sanatları, atölye ve yeni kurulan fabrikalarının
iflas etmelerine sebep olmaktaydı.141
Tüccar, esnaf ve zanaatkâr sınıfının toplumda önemli zayıflıkları ve aynı
zamanda belirgin bir güçleri vardı. Bunun sebebigöreli olarak servetin temerküzü ve
üretim sürecinde daha iyi bir pozisyona sahip olmaları, pazar yoğunlaşmaları, esnafla
(lonca

sistemi)

desteklemeleri

olan
ve

bağlantıları,

doğrulanmaları

bazı

politik

sınıfsal

söylemleri,

çıkarlarının

dinîsöylemlerle

gerçekleştirmelerini

sağlamıştır. Ama bunlar hayatlarını toprak sahipleri ve aşiretler tarafından hâkimiyet
altına almış oldukları şehirlerde yaşıyor olmaları politik olarak zayıflamalarına neden
olmaktaydı. Bu şartlar altında batı Avrupa şehirlerinde olduğu gibi bir hareket
meydana getirmeleri imkânsızdı. Herkes kendi aşiret değer yargılarını ve
önceliklerini göz önünde bulundurmaktaydı. Aşiret öncelikleri çok etkiliydi. Bu
sosyal etki bağımsız bir ideolojiye sahip ayrı bir sosyal hareketin ve birliğin ulusal
düzeyde ve feodal yönetici sınıfa karşı birlik kurmalarına engel oluyordu.142
İran’daki kapitalizm öncesi toplumsal hareketler, var olan sosyo-politik
sınırlar içinde yer almaktaydılar. Devletin otoritesini kabul ederek sadece baskıcı ve
adaletsiz olduklarını düşündükleri bazı kişilerin değiştirilmelerini talep ediyorlar. Bu
hareketlerdeki en önemli grup esnaf ve zanaatkârlar. Bu sosyal grupların liderliğini
139
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de ulema yapmaktaydı. Bu grupların en çok ilgilendikleri iki şey vardı. Birincisi
onların şehir yaşamının devamını sağlayacak önlemlerin alınması. İkincisi
vergilendirme politikaları. Şehirde yaşanan gıda sıkıntısının genelde toprak
sahiplerinin zalimce uygulamalarından kaynaklandığını düşünüyorlar. Toprak sahibi
ile devlet arasında bir ayrım görmedikleri için genellikle toprak sahibine yönelik öfke
devlete yöneliyordu. Bunu düşünmeleri boşuna da değildi. Çoğu zaman devletin en
üst memurları aynı zamanda en zengin toprak sahipleridir. Şahların baskıcı
vergilendirme politikaları da pazardaki esnafın öfkesinin hedefi olmalarına neden
oluyordu.143
İran ekonomisinin % 80-85 oranındaki tarımsal üretimin dışında kalan % 1520’lik dilim el sanatlarından meydana gelmekteydi. Kırsal nüfusun % 95’i tarım
sektöründe istihdam edilmişken geri kalan ya el sanatları ya da hizmet sektöründe
istihdam edilmiştir.144 Bunun sebebi küçük köy cemaatlerinde iş bölümünün
gelişmemiş olması ve zanaat üretimi ile tarımsal üretim arasında keskin bir
bölünmenin olmamasıdır. Köylü ve zanaatkâr aynı kişi olabiliyordu. Şehir
pazarlarında bu ayırım belirgindi. Şehir merkezlerinde atölyeler ve üretim merkezleri
küçük

dükkânlar

yer

alıyordu.

Bu

sermayenin

ve

emeğin

birliğinden

kaynaklanmaktaydı. Bu durum kapitalist üretime ters bir durum olarak basit üretim
ilişkilerinin en temel karakteristiğidir.145
Siyasetin ve iktisadın merkezi olan şehirlerin merkezinde esnaf ve
zanaatkârların olması doğal olarak esnaf ve zanaatkârların etkin olmasını sağlıyordu.
Bazarda esnaf ve zanaatkârların durumu ortaçağda nasıl idiyse aynı şekilde devam
etmekteydi. Kullanılan aletler ve düzen aynı şekilde sürmekteydi. Her sınıfın bir
başkanı ve bir pazarı vardı. Sanatkârların üretimi ve atölyelerin imalatları şehirde
geliştiği için esnaf şehir hayatının en önemli unsuru idi. İran’da esnaf ve sanatkâr
ülkenin yaşamında önemli izler bıraktılar. İran’da çok sayıda küçük ve orta sınıf
esnaf bu pazara dâhildi.146
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Üretim süreci ile ilgili sosyal mesleklerde Bazariler devletle daha çok kontak
kurarlardı. O yüzden bunların yaşamları kabile yaşamından farklıdır. Devletle
ilişkileri doğrudandır. Arada bir aracı sınıf yoktur. Bu yüzden isyan ettikleri zaman
direk devlete karşı isyan ederler. Bu yüzden İran’daki tütün imtiyazında ve diğer
sosyal hareketlerde ve meşrutiyet hareketinde bu grubun katılımı sürpriz değildir.
Mevcut durumlarından dolayı zanaatkâr ve tüccar için bir monark değişikliği istemek
normaldir. Aynı şey bir köylü ve bir aşiret üyesi için gerekli değildir. Ne zaman
kendilerini destekleyecek birilerini bulurlarsa hemen bu isteklerini hayata geçirmeye
çalışırlar. Şah değişmese bile en azından bazı isteklerini gerçekleştirmeye
çalışırlar.147
1840 yılında çıkan Şiraz ayaklanmasından bu yana pazarda yer alan
zanaatkâr, ayaklanmaların ana gücünü oluşturmaktaydı. Şiraz ayaklanmasında hem
komutanlar hem de emrindekiler zanaatkârlardan oluşuyordu. Bu hareketler genelde
sonuç olarak kentli soyluların, büyük tüccarın ve ulemanın eline geçti. Bu
ayaklanmayı diğer ayaklanmalardan ayıran önemli bir yanı vardı. Bu ayaklanma
devrimci boyutları ve uzun vadeli politik hedeflere ve ilk defa sistemin sınırlarını
kıran bir boyuta sahipti. Yine bu ayaklanmada ilk defa bir sınıf dayanışması
gerçekleşti ve pişiveranlar, kentli yoksullar ve köylü fakirlerle işbirliği yaparak
hareketin ana gücünü oluşturdular. Ayaklanmalar sistemin sınırlarını aştığından
zengin tüccar ayaklanmaya katılmadılar ve ulema bu ayaklanmalarda kendi
isimleriyle isyancıların isimlerinin beraber anılmasını istememekteydi. 148
1891-92 yılların tütün ayaklanmasında ve meşrutiyet devrimlerinde zanaatkâr
ve tüccar esas gücü oluşturdular. Her iki olayda da düşman taraflar politik
mücadelede pazarın ne kadar önemli olduğunun farkındaydılar. Pazardaki durum
sosyo-politik rahatsızlığın ve onun ciddiyet derecesinin en önemli göstergesidir. Her
iki olayda da şah, pazardaki savaşı kaybetmiştir. Tabi ki ulema bu olaylara karışmış
ve sonuçta bu süreci yönetmiştir. Olayların liderliğini yapmıştır ki Algar’a göre tütün
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protestolarının en önemli sonucu ulemanın gücünü artırmış olmasıdır.149 Ancak bazar
halkının durumu da ortadadır.
d. İşçiler ve Köylüler
Kaçarlar dönemindeki sosyal sınıflar içerisinde nüfus olarak en büyük
çoğunluğu işçi ve köylüler meydana getirmekteydi. Ancak işçi ve köylülerin sahip
oldukları istatistiksel çoğunluk oranında İran tarihinde etkin olduklarını söylemek o
derece kolay değildir. İşçi ve köylüler yaşam standartları açısından en geri
olanlarıydı. Meşrutiyet hareketinden sonra bile kendi siyasal temsiliyetlerini diğer
sosyal sınıflarla eşit düzeyde sağlayabilecek bir bilince sahip oldukları söylenemez.
Ancak toplumdaki bu konumlarına rağmen işçi ve köylü toplumu diğer sosyal
sınıflar kadar etkili olmasa bile hem İran meşrutiyetinden önce, hem meşrutiyet
döneminde hem de meşrutiyetten sonra önemli sayılabilecek bir rol oynamışlardır.
İşçi ve köylüler toplumsal olaylara katılımı politik bir bilinçle değil daha çok baskıcı
ortamın zorlaması ile zulme karşı direniş ekseninde olmuştur. Zulme karşı direniş
kimi zaman politik bir mücadelenin fitilini ateşlemesine rağmen genelde politik
mücadeleden arınmış tamamen ezilmişliklerini ve mağduriyetlerini ortadan
kaldırmaya yönelik bir perspektif arz eder hale gelmiştir. Özellikle İran’ın kuzey
bölgelerindeki ağır yaşam koşullarından dolayı Rusya ve Osmanlıya çalışmaya giden
işçiler buralarda politik bir bilince kavuşmuşlardır. Bu politik bilinçle yurtlarına
dönen işçiler ülkelerinde birçok olayın fitilini ateşlemişlerdir. Şimdi bu tarihi
kırılmaya kısaca göz atalım.
İran ekonomisinin yüzde 85 gibi büyük bir oranı tarıma dayalıydı. Aynı
zamanda nüfusun yüzde 60’ının köylülerden oluşmaktaydı. Sanayi inkılâbını
gerçekleştiren Avrupa’nın İran pazarı üzerindeki hâkimiyetini kırmak için yerli
sermayenin anonim şirketler kurması ve bu şirketlerin kurduğu fabrikaların artışına
paralel olarak işçi sayısında yaşanan artış ve komşu ülkelere çalışmaya giden işçiler,
toplam olarak düşünüldüğünde üretim üzerinde köylü ve işçilerin önemi ortaya
çıkmaktadır. Ancak köylü ve işçilerin vermekle yükümlü oldukları vergilere
baktığımızda ve üretim sürecine aktif bir şekilde katılmalarına rağmen aynı oranda
değer görmedikleri açıktır. Köylülerden ve emekçi kesimden alınan vergiler sömürü
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düzenini andırmaktaydı. Bu nedenle köylüler siyasi bir bilince sahip olmadıkları
halde kendilerine yapılan zulümden dolayı bazı yerlerde isyana kalkışmışlardır.
XIX. yüzyılın sonunda ve XX. yüzyılın başında büyük toprak sahiplerinin
artması ile köylülerin hayat standartları iyice düşmüştür. Yaşanan ekonomik kriz
üzerine toprakta yeni bir düzenlemeye giden Atabek, artık toprağın gelirini değil
toprağın kendisini sattığından, bu toprakların yeni sahipleri de köylüleri daha çok
çalıştırdığından köylülerin durumları daha da kötüye gitmiştir. Toprağın yeni
sahiplerinin köylüler üzerinde büyük hakları vardı. İstedikleri oranda vergi artırımı
yapabiliyor, köylüleri hapsedebiliyor ve onları idam edebiliyorlardı. Aynı zamanda
bu yeni sistemde köylülerin, köy korucuları, devletin ajanları ve devletin cellâtlarına
karşı da birtakım görevleri vardı.150
Bir yanda yaşanan işsizlik diğer yandan yeni sistemin ağır koşulları İranlı işçi
ve köylüleri, iş imkânları daha iyi olan komşu ülkelere çalışmaya sevk etmiştir.
Özellikle İran’a sınır olan Rusya’nın şehirlerde, büyük endüstri merkezlerinin olması
İranlı çalışanları çeken bir özellikti. Yüz binlerce işçi Rusya’ya çalışmaya
gitmiştir.151 Yurtdışında çalışırken bu ülkelerdeki siyasi tartışmalara yakından vakıf
olan İranlı işçi ve köylüler işlerini bitirip kendi yurtlarına dönüşlerinde yanlarında
azık niyetine çok önemli fikirler taşımışlardır. Bu fikirlerin İran’a taşınması ile
bilinçli bir işçi kitlesi ortaya çıkmış ancak yinede işçilerin meşrutiyet öncesinde
yaşanan olaylara ve meşrutiyet olaylarına katılımı kendi yaşam standartlarını
iyileştirilmesi taleplerini aşamamıştır.152 Önemli oranda Rusya ve Osmanlıdan
taşıdıkları fikirlerle ciddi bir bilinç oluşturan işçi ve köylüler birçok olayı kendileri
başlatmış bunun yanı sıra başkaları tarafından meydana getirilen diğer toplumsal
olaylara da dâhil olmuşlardır. Aşağıda bu olaylardan bazı örnekler sunulmuştur.
İşçi hareketlerinin en fazla yoğunlaşmış olduğu bölge İran’ın kuzeyinde yer
alan Gilan bölgesiydi. Bunun sebebi Gilan bölgesinde tarımın çok fazla ticarileşmesi,
çok güçlü yabancı yatırımcının olması, 1890’dan itibaren Ruslar tarafından korunan
bir Yunanlı firmanın zeytinler üzerinde 25 yıllık bir tekel kurması, Jüt üretiminin
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tamamen bir yabancı firmanın elinde olması, balık ve ipek üretiminin yabancı bir
şirketin elinde olması gibi nedenleri sayabiliriz. bunların neticesinde işçilere yönelik
çok ciddi bir sömürü vardı. İşçilere ve köylülere yönelik bu sömürü işçiler ve
köylüler arasında ciddi bir dayanışmaya sebep oldu. Gilan’daki işçi isyanı ve grevi
ilk olarak balık endüstrisinde başladı. Balık endüstri bir Rus Ermeni’si tarafından
kontrol edilmekteydi. İran hükümeti ile yapılmış bir anlaşma ile Güney Hazar
Denizinin balık ve havyar ticareti bu firma tarafından kontrol edilmekteydi. Bu firma
Lianozof firmasıydı. Burada çok büyük ekonomik çıkarlar elde edilmekteydi.153
İran’da köylüler yönetim açısından eşit bir muamele görmelerine karşın
ülkenin kuzey bölgelerindeki köylülerin daha politize olmuş bir yapıda olduklarına
şahit olmaktayız. Bunun en önemli sebebi Rusya’nın etkisidir. İran’ın Azerbaycan ve
Gilan şehirlerinin Rusya’nın Kafkas bölgesine yakın olması ve değişim yanlısı
radikal düşüncelerin buralardan gelmesi buradaki halkı politik aktörler haline
getirmiştir. Bir başka önemli sebep olarak da bu bölgede uzun süren bir sosyal
mücadele tarihinin olmasıdır. Sınıflar arasında bir çatışmanın olması; zanaatkâr,
küçük esnaf, lonca, kentli fakirler ve köylüler.154
Meşrutiyet öncesinde işçi ve köylüler arasında bir birlik söz konusu değildi.
İşçiler arasında ilk birlik faaliyetleri grevlerle başladı. Yeni bir yol ve yöntem olan
grev hareketleri ilk önce Tahran basımevlerinde çalışan işçiler tarafından
gerçekleştirildi. Daha sonra Tahran tramvay çalışanları, telgrafhane ve halı
dokuyucuları tarafından sürdürüldü. Bu grevler iktisadi ve siyasi olmak üzere iki
amaç taşımaktaydı. İran’da bu nevi faaliyetler daha çocukluk aşamasındaydı. Kanunı Esasi konusundaki mücadeleler devam ederken Tebriz’de Ali Mösyö, Hacı Ali
Devafuruşi ve Resul Sadıkyani rehberliğinde “İctimaiyun Amiyun” ile bağlantılı
sosyal demokratlardan oluşan bir örgüt kuruldu. Bu hareket Bakü’de oturan işçiler
tarafından kurulmuştu.155
İran’da politik bir bilince kavuşan köylüler kendi haklarını savunmak için
örgütlenmişlerdi. Çeşitli encümenler sayesinde örgütlü bir hale gelen köylüler bu
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örgütlenmeler sayesinde yıllarca kendilerinden zarar gördükleri devlet yetkililerini ve
büyük toprak sahiplerini korkutmayı başardıkları için bu kişiler o bölgelere girip
vergi toplamaya cesaret edemiyorlardı. Bu encümenler vergileri kendileri onda bir
oranında toplayarak kasaba encümenlerine gönderiyorlardı. Bu şekilde şahın
elemanlarının ve büyük toprak sahiplerinin köylere girişlerine izin vermiyorlardı. Bir
köyde encümen kurulur kurulmaz ilk olarak şahın elemanlarını tutuklama, vergi
vermeyi ret etme ve büyük toprak sahiplerinin topraklarına el koyma gibi faaliyetleri
yürütmekteydiler.156 Köy encümenleri ile örgütlü bir yapıya kavuşan köylüler şunu
da göstermiştir ki; tepkileri kötü şartlardan kaynaklanan bir tepkiydi ve tepkiyi,
varolan kötü durumdan sorumlu olduğuna inandıkları devlet adamlarına ve büyük
toprak sahiplerine yönelik yapmış oldukları eylemler ve almış oldukları kararlarla
göstermişlerdir.
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İKİNCİ BÖLÜM
MEŞRUTİYETE HAZIRLIK
İran, Kaçar Hanedanı’nın son yıllarında her yönüyle bir çöküşün eşiğine
gelmiş bulunuyordu. Siyasi kriz, ahlaki yozlaşma, askeri yetersizlik, adaletin
temelinden sarsılması, keyfi uygulamalar, ekonomik iflas, yabancıların ülke üzerinde
kurmuş

oldukları

hâkimiyetin

bir

işgali

andırması,

devletadamlarının

itibarsızlaştırılması, İran halkının yabancılar kadar değer görmemesi, işsizlik,
yoksulluk, yolsuzluk… Bunlar, halkın yönetime karşı öfkelenmesine neden olan
sorunlardan birkaçıdır. Aslında daha net ifade edecek olursak, XIX. yüzyılın ikinci
yarısında, bir devletin ve milletin onurunu zedeleyen her şey vardı. Son derece kötü
olarak değerlendirilebilecek olan bu şartlar, elbette bir yöneticiye, bir sultana, bir
nedene ya da bir döneme hasredilemeyecek kadar uzun bir sürece ve geniş bir
sorunlar kaynağına sahiptir.
XIX. yüzyılda Rusya ile yapılan savaşların ardından imzalanan Gülistan ve
Türkmençay antlaşmalarının şartları halk ile yönetim arasında gerilime sebep
olmuştur. Bu gerilim, Nasıreddin Şah döneminde halk ile yönetim arasında
çatışmaya dönüşmüştür.Meşrutiyetin oluşum sürecinin yoğunlaştığı dönem yine
Nasıreddin Şah dönemidir. Bu dönemde yaşanan olaylar, bazı devlet adamlarının
bireysel özelliklerden kaynaklanan olaylar olduğu gibi tamamen uluslararası
konjonktürden kaynaklanan olaylarda olabilir. Bu konuda doğru bir sonuca ulaşmak
için tüm bu nedenleri bir arada değerlendirmeliyiz.
Nasıreddin Şah’ın şahsına baktığımızda onun ön plana çıkan dört özelliğine
tanık olmaktayız. Her şeyden önce Nasıreddin Şah, kendi kıymetini çok iyi bilen bir
müstebitti. O, dört şeye büyük bir alaka göstermekteydi. Birincisi mutlak istibdatçılık
olarak tanımlanabilecek, kendisini insanların mallarının ve canlarının sahibi ve
koruyucusu olarak görmesiydi. Kibirlenme, bencillik ve keyfi hareket, onun en
belirgin özelliklerindendir.1 İkinci olarak kadınlara duyduğu ilgiydi ki o, sürekli
olarak hareminde onlarca kadın bulundurmaktaydı. Yaşı 70’lerde olmasına rağmen
her gün haremine yeni genç kızlar almaktaydı. Dost Ali Han Mu’be’ru’l-Memalik,
1

Ahmet Ağaoğlu, İran ve İnkılabı, Ankara 1941, s. 87
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Nasıreddin Şah hakkında yazmış olduğu “Yaddaşthâ-i ez Zendegî-i Husûsî
Nasıreddin Şah” adlı eserinde yirmi altı kadının ismini zikretmektedir.2 Nasıreddin
Şah veliaht olduğundan ölümüne kadar seksen beş kadınla evlenmiştir. Bu eşlerden
sürekli nikâhlı olan dört kadındı. Diğerleri ile muta nikâhı ile nikâhlıydılar. Şahın
üçüncü özelliği ise yemek yemeyi çok sevmesiydi. Dördüncü önemli özelliği ise
avcılığa olan merakıydı.3
Nasıreddin Şah müthiş derecede müsrif bir kişiliğe sahipti. Ülkenin ekonomik
olarak bitmiş olduğu bir dönemde bile altmış hareme sahipti. Bu haremlerin her
birinin yıllık olarak 1200’den 2000 İngiliz lirasına kadar masrafı vardı. Nasıreddin
Şah, ekonominin kötü olmasına bakmadan normal hayatına devam etmiştir.
Hazinenin yetmediği dönemlerde bile şah, dışarıdan borç alarak keyfi birtakım
seyahatler gerçekleştirmiştir. Sadece Avrupa’ya gerçekleştirilen üç seyahatten
üçüncüsü 160 bin İngiliz lirasına mal olmuştu ve bu para da borç alınmıştı.4
Nasıreddin Şah döneminde, ülke yabancıların eline düştü. Bu dönemde
Afganistan ve Belucistan İran’dan ayrıldı, Rusya Türkistan’ı işgal etti. İran’ın
sınırları, Rusya’nın ve Osmanlı’nın sınırlarından Şatu’l-Arab’a kadar olan yerler,
komşuların nüfuzu altına girdi. Nasıreddin Şah’ın yarım yüzyıllık saltanatı
döneminde birçok aydın ve özgürlük yanlısı ya sürgüne gönderildi ya da öldürüldü.
Nasıreddin Şah’ın bu uygulamalarından dolayı birçok kişi ona düşman oldu.
Nasıreddin Şah, bir suikast sonucu öldürüldüğünde, düşmanlarının çokluğundan
dolayı, tarihçiler onun ölümü ile ilgili olarak İngilizleri, Osmanlı sultanını,
Cemalettin Afgani’yi ve “Faramason Locası” gibi kişi ve örgütleri işaret etmişlerdir.5
Nasıreddin Şah, ülkenin içerisinde bulunduğu sıkıntılara aldırmadan devlet
idaresinde tek adam olma hevesine kapılmış ve kimseyi dinlememekteydi. Bununla
birlikte hiçbir devlet adamı, sahip olduğu makamı kaybetmek istemediği için şahı
uyarmayı göze alamamaktaydı. Hatta makam sahipleri konumlarını sağlama almak
istediklerinden onun yaptığı bariz hataları bile övmekle meşgullerdi. Bundan dolayı

2

İsmail Raini, Encümenha-i Seri Der İnkılab-e Meşrutiyet-e İran, Cavidan Yayınları, Tahran,
Behmen 1344, s.12 vd.
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daha önce var olan İngiliz ve Rus nüfuzu, bu süreçte daha da güçlendi. Bu dönemde
devlet içerisinde şah üzerinde etkili olabilecek tek sosyal güç olan ruhaniler de süreç
boyunca emperyalist güçlerin sömürgeciliğine karşı gösterdikleri bazı olumlu
tepkilerden daha çok yapılan ıslahatlar ve atamalarda takınmış oldukları tavırlardan
dolayı fayda yerine daha büyük zararların ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır.6
Nasıreddin Şah döneminde daha önce tanık olunmayan ve önemli sonuçları
olan Avrupa’ya üç seyahat gerçekleştirilmiştir. Nasıreddin Şah’ın birinci seyahati
1873’te gerçekleşti ve bu seyahatinde sadece İngiltere’yi ziyaret etti. 1879’da ikinci
seyahatini gerçekleştirdi ve bu seyahatinde, Almanya, Avusturya ve Türkiye’yi
ziyaret etti. Üçüncü seyahatinde ise 1889’da Paris’te inkılâbın yüzüncü yılı
münasebetiyle kurulan sergiyi ziyaret etti. Bu seyahatlerin sonunda Avrupa’daki bazı
gelişmelere tanık olan Nasıreddin Şah birtakım yenilikler geçekleştirdi. Bu yenilikler
birinci seyahatten sonra bir beyanname yayınlayarak tebaanın can ve malının
masuniyetini ilan etti. İkinci seyahatinden sonra şah bir “Şura-i Devlet” tesis etti. Bu
münasebetle Nasıreddin Şah yayınladığı beyannamede: “Şura-i Devlet” üyeleri,
müzakerelerinde tamamen serbest olacaklar, bütün devlet işleri onların kararıyla
icra edilecek ve tüm icraatlarda serbest bir murakabe yapacaklar” demişti. Fakat
daha kuruluşundan itibaren bu meclis “sessizler” alamındaki Farsça “hamuşan”
lakabıyla anılmış, bir süre sonra etkisini tamamen kaybetmiştir.7
Şah, bu meclisle beraber halkın sorun ve taleplerinin neler olduğunu anlamak
için şehirlere şikâyet kutularının konulmasını emretti ve bu emir üzerine her tarafta
şikâyet kutuları kuruldu. Bu şikâyet kutularına atılan şikâyet mektupları doğrudan
şaha iletilecekti. Ancak bu şikâyet kutuları da bir işe yaramadı. Şahın gözü önünde
Tahran valisi, bu şikâyet kutularına şikâyet mektubu atan ilk şikâyetçiye kırk değnek
vurarak şikâyetçiyi cezalandırdı. Bu olaydan sonra bir daha şikâyet kutularından
herhangi bir kâğıt çıkmadı.8 Aynı zamanda şah Tahran’da “Medresetü’l-Şâh” adlı bir
okul kurdu. Bu okul modern usuller üzerine kurulmuş ve modern bir eğitim veren
Avrupa tarzı bir ilkokuldu. “Medresetü’l-Şâh” okulunda eğitim iki döneme
ayrılmıştı. Birinci dönemde yabancı diller eğitimi yapılmakta ve ikinci dönemde ise
6
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riyaziyat, tıp, kimya, resim, coğrafya, müzik ve askerlik dersleri verilecekti. Bu
okulu ziyaret eden Lord Görzün okulda sekiz yabancı öğretmenin görev yaptığını ve
okulun iki yüz kadar öğrencisinin olduğunu söylemektedir. “Medresetü’l-Şâh”
okulunda eğitim 11-12 yıllıktı.9
Nasıreddin Şah’ın Avrupa seyahatlerinin sonuçları bu saydıklarımızla sınırlı
değildir. Aslında İran halkının büyük tepkisini çeken imtiyaz anlaşmalarının bir
kısmının imzalanması ve yine gerçekleştirilen önemli yeniliklerin kararlarının
alınması da hep bu seyahatlerin sonunda gerçekleşmiştir. Örneğin ordunun
modernizasyonu, posta teşkilatının kurulması, Reuret anlaşmasının yapılması, silah
alımı, Kazakhane’nin kurulması, piyango anlaşması, darphane teşkilatının kurulması
gibi birçok önemli tesirler bırakan eylemler Nasıreddin Şah’ın bu seyahatlerinin
sonunda gerçekleştirilmiştir.
Osmanlı ve Mısır’da olduğu gibi bu kapitülasyonlar, İran’a ekonomik
nüfuzun yollarını açtı ve ülkeyi Avrupa hâkimiyetindeki dünya ekonomisine dahil
etti. İran pamuk, ipek, buğday gibi tarımsal ürünler ihraç ediyordu. Başta tekstil ve
makine olmak üzere Rusya ve İngiltere’den mamul mal ithal ediyordu. İran’ın
geleneksel tekstil sanayisi ucuz ithal malların rekabetine dayanamayıp gerilemişti10
İran, yukarıda görüldüğü gibi XIX. yüzyılda iktisadi, siyasi, askeri, sosyal,
kültürel ve düşünsel bir bunalım yaşamaktaydı. Emperyalist devletlere verilen
kapitülasyonlar ülkenin belini bükmüş, ağır vergiler halkı bunaltmış, sarayın
müsrifliği hazineyi boşaltmış, askeri yenilgiler ülkenin bağımsızlığını yok etmiş,
ahlaki yozlaşma sosyal güvensizliği tetiklemiş, kuraklık ve çözüm bulunamayan
hastalıklar halkı kırmış, yöneticilerin başına buyruk tavırları halkı canından
bezdirmişti. İran toplumu tam bir kriz halini yaşamaktaydı. Adaletsizlikler,
zorbalıklar, kanunsuzluklar rutin hale gelmişti. Yöneticiler halkının hizmetkârları
olması gerekirken halkına esir muamelesi yapmaktaydı. Yaşanan tüm bu
olumsuzluklardan ciddi anlamda rahatsız olan bazı devlet adamları, yöneticiler ve

9
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aydınlar bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak, adaleti hâkim kılmak, ülkeyi yeniden
bağımsızlığına kavuşturmak amacıyla harekete geçtiler.
Bu bölümde adaletin yeniden hâkim kılınması, kanunsuzlukların önüne
geçilmesi, halkın iradesinin hâkim olması ve emperyalistlerden kurtuluş mücadelesi
olarak görülen İran Meşrutiyetinin gerçekleşmesini sağlayan süreci konu edeceğiz.
Ayrıca meşrutiyetin gerçekleşmesini sağlayan basın ve örgütlenme üzerinde de
duracağız. Meşrutiyetin gerçekleşmesi içerik olarak bir sürecin ürünüydü.
Meşrutiyet, önceleri halk tarafından talep edilen bir yönetim tarzı değildi. İran
tarihinde bir ilk olan meşrutiyet yönetiminin gerçekleşmesi birçok reform yapıldıktan
sonra talep edilebilmişti.
İran’ın her alanda yaşadığı bunalım artıkkimse için sır değildi. Sorumluluk
taşıyan ve gelecek adına gelinen durumdan kaygı duyan her kim varsa ülkesini bu
sıkıntılı durumdan kurtarmak için harekete geçmişti. Ülkenin içinde bulunmuş
olduğu durumdan dolayı, eğer önlem alınmazsa gelecekte İran diye bir ülkenin
olmayacağı kaygısı, sorumlu herkesin yüreğini derinden yaralamaktaydı. Halk
sömürgeleşmiş devletlerin nasıl bir duruma düştüklerini yakından bilmekteydi. İran
halkının, Hindistan’ın başına gelen felaketleri yakından takip ettiği göz önünde
bulundurulursa, bu konudaki endişeleri daha iyi anlaşılacaktır. Aslında durumun
felakete doğru gittiği ta XIX. yüzyılın başında yapılan savaşlarda yaşanan
yenilgilerin sonucunda imzalanan Gülistan ve Türkmençay antlaşmalarıyla her şey
ayan beyan ortaya çıkmıştır. Durumun farkında olan yöneticiler çeşitli reformları
hayata geçirerek göz göre göre gelen felaketlerin önüne geçmeye çalışmışlar; ancak
bu reformlar yaşanan iç ve dış problemlerden dolayı istenen neticeleri
sağlayamamıştır. Her şeye rağmen yapılan reformlar yaşanan sorunların çözümünü
sağlayamamışsa da yapılan reformlar meşrutiyetin gerçekleşmesi için önemli bir
altyapı oluşturmuştur. Bu sebeple meşrutiyetin ilanından önce İran reform sürecini
değerlendirmek gerekiyor. Çünkü İran meşrutiyeti,

İran modernleşmesinin

zirvesiydi. Tabiî ki bu zirveye çıkmak için kat edilmesi gereken bir mesafe vardı. Bu
mesafe de yapılan reformlardı.
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A. İRAN MODERNLEŞMESİNDE ÖNEMLİ REFORMCULAR VE
REFORMLARI
İran Meşrutiyetinin iktisadi, sosyal, askeri ve siyasi altyapısını yaklaşık 150
yıl geriye götürebiliriz. İran’ın modern dünya ve özellikle de Avrupa ile teması,
İran’da kötü gidişatı durdurmak ve İran’ın ilerlemesi için yenilik yapılması
gerekliliğini savunan bir zümrenin doğmasına zemin hazırlamıştır. İran’ın
liderlerinin Avrupa’ya yaptıkları seyahatler, İranlı diplomatların görev yapmış
oldukları ülkelerdeki modernleşmeye tanıklıkları, yurt dışına çalışmaya giden işçi ve
köylüler, dünya ticaretinin önemli merkezlerine boy gösteren İranlı tacirler ve
yurtdışından ithal edilen mamul mallar karşısında direnemeyen esnaf ve zanaatkâr
bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkındaydılar. Tüm çabalara rağmen İran’ın askeri
alanda almış olduğu yenilgiler ve ekonomik açıdan sömürgeleşne halkı ciddi
anlamda rahatsız etmiştir. Dönemin yöneticileri, bu sorunların çözümü için bir şeyler
yapma gerekliliğine inanmaktaydılar. Bu süreçte, Avrupa ile ilişkisi olan öğrenciler
ve bilginlerin, İran’ın bekası için savunmuş oldukları birçok fikrin yanında en
önemlisi batı medeniyetinin İran’a getirilmesi ve kanuna dayalı bir hükümetin
kurulmasıdır.11
İran tarihine baktığımızda meşrutiyetten önce birçok reform yapılmıştır. Bu
reformların meşrutiyet ile sonuçlanacağı beklentisiyle gerçekleştirildiğini söylemek
doğru olmadığı gibi İran meşrutiyet hareketini, kendiliğinden tesadüfler sonucu
ortaya çıkmış bir hareket olarak nitelendirmek de doğru değildir. İran meşrutiyeti
öteden beri yaşanan değişim sürecinin bir sonucu olarak aşama aşama gerçekleşen
bir süreçtir.12 İran değişim çizgisini takip ettiğimizde modernleşme çabalarının bir
seyir takip ettiğini ve bilinçli bir yol izlediğini görebiliriz. Elbette dönem dönem bazı
devlet adamlarından kaynaklanan duraklamalar ve hızlanmalar olmuş olabilir. Ancak
bu süreç, meşrutiyetin gerçekleşmesine kadar, hatta sonrasında da devam ede gelen
kesintisiz bir yol takip etmiştir. Biz burada genel hatları ile reform sürecini
değerlendireceğiz. Yani meşrutiyet hareketini hazırlayan ve bu konuda ön plana
11
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çıkmış meşhur üç devlet adamını ve onların gerçekleştirdikleri reformlar üzerinde
duracağız. Bu devlet adamları Abbas Mirza, Mirza Taki Han ve Hüseyin Han
Sipahsalar’dır.
a. Abbas Mirza
İran meşrutiyetinin köklerini en az Abbas Mirza dönemine kadar
götürebiliriz. Abbas Mirza, Feth Ali Şah’ın oğluydu. Babası tarafından küçük yaşta
genel valiliğe ve daha sonra da saltanat naipliğine getirilen Abbas Mirza, Fransızlara
dayanarak ordusunu yenilemeyi ve Ruslara karşı çıkmayı tasarladı. Ama Fransızlar,
doğu politikalarını değiştirince Abbas Mirza, Ruslarla Gülistan Anlaşması’nı
imzalayarak (1813), Gürcistan’ı Ruslara bırakmak zorunda kaldı. Arkasından
Osmanlı topraklarına saldıran Abbas Mirza (1821), Cabbarzade Celalettin Paşa’yı
yenerek sınırlarını Basra Körfezine kadar genişletti. Gürcistan’ı geri almak umuduyla
Rusya’ya savaş açtıysa da Gence (1826) ve Abbasabad’ta (1827) almış olduğu
yenilgi üzerine Türkmençay Antlaşması’nı imzalayarak (1828) Revan ve Nahcivan
Hanlıklarının arazilerini de Ruslara bırakmak zorunda kaldı.
Avrupa medeniyetinin İran’a getirilmesi konusunda mücadeleye girişen
başarılı, yenilikçi ve ilerleme taraftarı isimlerden birisi de Abbas Mirza’dır. Osmanlı
devletinde olduğu gibi askeri alanda yaşanan yenilgilerden dolayı nasıl ki yenilikçi
devlet adamları, ilk olarak askeri alanda birtakım yenilikler gerçekleştirmiş ise
İran’da da alınan askeri yenilgiler dikkatleri ilk olarak askeri alana çekmiştir. Abbas
Mirza, İran’da Avrupa tarzı askeri modernleşmeyi gerçekleştirmek için İngiltere ve
Rusya’dan askeri uzmanlar getirterek modern bir ordu kurmaya çalışmıştır. Modern
bir ordu hazırlamak için yeni bir mekân ayarlamış ve orada askeri talimlere
başlamıştır. Abbas Mirza kendisi de bu talimlere katılarak ilk kez yeni bir askeri
üniforma giymiştir.13 Abbas Mirza her ne kadar askeri alandaki yeniliklere ağırlık
vermişse de gerçek bir ilerlemenin sağlanabilmesi için idari yönden de ilerlemenin
sağlanabilmesi adına çaba sarf etmiştir. Abbas Mirza’nın çabaları sayesinde İran’da
ilk matbaa, ilk Dışişleri Bakanlığı ve Posta İdaresi’nin kurulması (1821), yabancı
13
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Değişimin bir alanda gerçekleşmesi ile yaşanan yenilgilerin önüne
geçilemeyeceğinin farkında olan Abbas Mirza, daha köklü bir değişimin yolunu
açacak faaliyetlere girişti. Abbas Mirza’nın bu yöndeki en önemli yeniliği eğitim için
Avrupa’ya öğrencilerin gönderilmesidir. Avrupa’ya öğrenci göndermenin ilk adımı
İran’daki İngiliz büyükelçisi Sir Harford Jones’un 1811’de kendisiyle birlikte iki
İranlı öğrenciyi eğitim almaları için İngiltere’ye götürmesiyle atılmıştır. Bunlardan
Mirza Hâcî Baba-yi Efşâr İngiltere’de altı yıl tıp eğitimi aldıktan sonra ülkesine
dönmüş ve sonrasında devlet politikasında etkin bir isim haline gelmiştir.15 Bununla
birlikte değişim yönünde atılan asıl önemli adım, 1815 yılında ikinci bir öğrenci
grubunun Londra’ya gönderilmesi ile atılmıştır. Bu grupta yer alan öğrencilerin
askeri, bilimsel ve teknik konularda eğitim almaları amaçlanmıştır. Bunlardan Mirza
Salih Şîrâzî ve Mirza Cafer Han gibi aydınlar, İran modernleşme tarihinde
gerçekleştirilen ilk yeniliklerin öncülerinden olmuşlardır. Mühendis Mirza Salih
beraberindeki yedi kişiyle birlikte Abbas Mirza’nın emri ile İngiltere’ye gittiler.
Birinci gidişlerinde parlamenter hükümet hakkında ilginç bilgiler veren Mirza Salih
yazmış olduğu eserlerinde İran istibdadı ile parlamenter hükümeti karşılaştırmıştır.
Mirza Salih, Melikü’ş-Şuara Behar tarafından İran’ın ilk Farmason’u olduğu iddia
edilmiştir.16
Mirza Salih, İran’da ilk olarak kanuna dayalı bir yönetim modelini ve
parlamenter hükümeti savunan kişi olarak tanıtılabilir. Ondan sonra İngiltere,
Almanya ve Osmanlıda elçilik yapan Mirza Seyyid Cafer Han Muşiru’d-Devle,
İran’ın uyanışında kanuna dayalı bir hükümetin gerekliliğini dile getirmiştir. Bu
konudaki düşüncelerini yazdığı “Tarzê Hükümetê İran ve Mukayese-i An BaHükümetha-i Avrupa” adlı eserini şaha gönderdi.17 Mirza Cafer bu kitabını takdim
ederken İran’ın iyileşmesi için çözüm önerilerini ve konstitosyon’u (meşrutiyet)
anlattı. Nasıreddin Şah döneminde bu öneriler hayata geçirildi. Bu doğrultuda
14
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Nasıreddin Şah, Mirza Ağa Han döneminde işlerin bozulmasından dolayı gücün
tamamen sadrazamın eline geçmesini fark edince 1896’da (Muharrem 1275) onu
sadarete getirdi ve Avrupa ülkelerini taklit ederek, Devlet Şurası ve altı bakanlığın
kurulması kararını aldı. Mirza Cafer Han Muşiru’d-Devle o şuranın başkanlığına
tayin edildi. Bakanlıkların kurulması da Mirza Ca’fer Han Muşiru’d-Devle’nin
yenilikçi fikirlerindendi.18
Eğitim amacıyla gönderilen öğrenciler orada mühendislik, riyaziyat ve
tophane ilmini öğrenmişlerdi. Bu öğrenciler İran’a döner dönmez muhtelif
kadrolarda istihdam edilmişlerdir. Örneğin Mirza Cafer Han Osmanlı sarayında İran
elçisi olarak görevlendirildi ve Mirza Taki Han’ın sadareti döneminde Osmanlı ve
İran Serhad Komisyonu’nun memurluğunu yapmıştı. O 1878-1901 arasında Devlet
Şurası’nın başkanlığını üstlendi. Adı geçen teşkilatın kurulma sebebi idari teşkilatın
ıslahıydı. Osmanlıyı örnek göstererek Osmanlının takip ettiği bir yolla genel bir
Tanzimat gerçekleştirilmesi gerektiği fikirlerini savundular.19
Abbas Mirza döneminde yapılan farklı yeniliklere karşın aslında hedef olarak
askerî nitelikli bir yapıya hizmet amacı taşımaktaydı. Avrupa’ya gönderilen
öğrencilerden Mirza Salih haricinde tüm öğrenciler askeri konularda eğitim
almışlardır. Sadece Mirza Salih, dil konusunda eğitim almıştır. İlk kurulan
matbaalarda basılan eserler ve diğer dillerden çevrilen kitaplar, öncelikle askeri
alanla ilgili olmuştur. Bu dönemde çıkarılan ilk gazete de bu faaliyetlerin
duyurulmasına yönelik olmuştur.20
Feth Ali Şah döneminde Abbas Mirza’nın başlattığı reform süreci
Muhammed Şah döneminde sekteye uğramıştır. Reform süreci daha sonra
Nasıreddin Şah döneminde Mirza Taki Han Emir Kebir ile yeniden başlamıştır.21
b. Mirza Taki Han Emir-i Kebir
Muhammed Şah’ın ölümü ile onun yerine Nasıreddin Şah geçmiştir.
Nasıreddin Şah’ın tahta oturması ile birlikte sadrazam olarak görev yapan ve halk
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tarafından pek sevilmeyen Hacı Mirza Ağasi istifa etmek zorunda kaldı. Ancak
Nasıreddin Şah’ın Tahran’a gelmesine kadar Tahran’da kalmaya devam eden
sadrazam Hacı Mirza Ağasi, Nasıreddin Şah’ın gelmesi ile Kerbela’ya sürgün edildi.
Nasıreddin Şah, Hacı Mirza Ağasi’den boşalan sadrazamlık makamına kendisinin
yetişmesinde büyük emeği olan hocası Mirza Taki Han’ı atadı. Mirza Taki Han,
Kaçar Hanedanı’nın en büyük siyasi şahsiyetlerinden birisidir. Mirza Muhammed
Han döneminde üst düzey görevlere getirilen Mirza Taki Han, üstün gayret ve
başarılarından dolayı kendisine “Vezir-i Nizam” unvanı verilmiştir. Mirza Taki Han
daha sonra Feth Ali Şah’ın emrine girdi ve Hüsrev Mirza ile Petersburg’a gitti.
Muhammed Şah zamanında İran’ın temsilcisi olarak Erzurum komisyonunda
bulundu. Her iki görevde zekâsı ve becerisi ile kendisini kanıtlayan Mirza Taki Han
Emir-i Kebir İran’a döndükten sonra Mirza Muhammed Han Zengen’in Azerbaycan
vekili oldu ve “Emir Nizam” lakabını aldı. Mirza Taki Han, Muhammed Şah ve onun
veliahdı Nasıreddin Mirza’ya hizmet etti. Emir Nizam, bu şehzadenin emrinde büyük
başarılara imza attı. Bu üstün başarılarından dolayı Nasıreddin Şah tahta geçtiğinde
annesinin muhalefetine rağmen onu sadrazamlığa getirdi ve kız kardeşi ile
evlendirdi.22
Mirza Taki Han, İran modernleşmesi ya da İran yenileşme süreci içinde
Abbas Mirza, Mirza Taki Han ve Mirza Hüseyin Han Sipahsalar gibi yenilikçi devlet
adamları silsilesi içinde ikinci sırada yer almaktadır. Mirza Taki Han’ın
modernleşmesi bazı yönleriyle farklı olsa bile genel çerçeve olarak Abbas Mirza
döneminin bir devamı niteliğindeydi. Abbas Mirza’nın yenilikçiliği sınırlı olarak İran
ordusunun rakibi olan modern Rus ordusu karşısındaki zaafların giderilmesi
konusundaki reaksiyondan kaynaklanmaktaydı. Onun gerçek hedefi nizam-ı cedit ya
da modernizasyondu.23
Abbas Mirza dönemde ordu ve silahlar üzerinde birtakım modernizasyon
adımları atıldı. Bu konuda yenileşme faaliyetlerini yürütürken örnek almış olduğu
ordu Rus ordusu ve Osmanlı devlet adamlarının gerçekleştirmiş olduğu “Nizam-ı
Cedit” ordusuydu. Fakat bu yenilikler yetersiz ve tek yönlü olduğu için başarılı
22

Y. İpek, a.g.e., s.81
Ghobat Mansourbakht,“Nihostin Deryaftha-i İraniyan ez Temeddune Cedid ve Te’sir-i Nezari ve
Ameli an Der Ulgui Nusazi Emir-i Kebir” Tarikhe İran, şomare 5/59, Zemistan 1387, s.141 vd.
23

87

olamadı. Mirza Taki Han tüm bu çalışmaları gördükten sonra her alanda yeniliklerin
kapsamlı bir şekilde yapılmasının gerekliliğine inandı. O toplumun her yönüyle
modernleşmesi gerekliliğini savunmaktaydı.24 Avrupa medeniyetine hayranlığı açık
olan Nasıreddin Şah’ın döneminde sosyal alanlarda yeniliklere hız verilmiş; ancak
din adamlarının ve bazı devlet adamlarının muhalefetlerinden dolayı bu çabalar boşa
çıkmıştır. Mirza Taki Han ise değişime direnen kesimlere karşın Nasıreddin Şah’ın
desteğini de arkasına alarak mali, askeri, siyasi ve sosyal alanda ıslahatlara hızlı bir
şekilde yeniden başlamıştır.25
Sadrazamlığa gelir gelmez yenilik faaliyetlerine başlayan Mirza Taki Han ilk
olarak devletin gelir ve giderlerini gösteren ilk bütçeyi hazırladı. Sadrazam
olduğunda verginin toplanamadığını, hazinenin boşaldığını ve saray harcamalarının
had safhada olduğunu fark eden Mirza Taki Han, bu israfı engellemek için birtakım
önlemler almaya başladı. Mirza Taki Han’ın başvurduğu ilk önlem; devletin
ihtiyaçlarının giderilmesi için şahın özel hazinesini kullanmak ve sarayın
masraflarını kısmak oldu.26 Mirza Taki Han yerli üreticinin kalkınması için köylülere
yardımlarda bulunmuş, şeker üretimini teşvik etmek için Huzistan ve Mazenderan
köylülerine vergi muafiyetinde bulunmuş, Avrupalı rakipleri karşısında yerli üretimi
korumak için yerli üretime sübvansiyonlar uygulamış ve ordunun kıyafet
ihtiyaçlarını karşılamak için on beş fabrika kurmuştur. Osmanlı idari reformlarından
etkilenen Mirza Taki Han, hükümet işlerini merkezîleştirmek için Divanhaneyi
kurmuştur.27 Bu önlemler saraydaki birçok devlet yetkilisinin tepkisine neden olmuş
ve bu yetkililer onun etkisini kırmak için birçok yola başvurmuşlardır. Mirza Taki
Han’ın faaliyetlerinden memnun olmayan devlet adamlarının mücadeleleri
neticesinde Mirza Taki Han’ın Nasıreddin Şah’la ilişkileri bozulmuştur.
Mirza Taki Han’dan rahatsız olan sadece iç unsurlar değildi. Aynı zamanda
dış unsurlar da çok rahatsızdı. Mirza Taki Han sadrazam olduğu dönemde dışişlerine
özel bir önem verdi. Sadrazamlığı döneminde yabancı sefirlerin İran’daki
faaliyetlerine yakından tanıklık ettiği için çeşitli olumsuzluklara vakıf olmuştur. Bu
24
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olumsuzlukları düzeltmek adına bazı önlemlere başvurdu. Bu doğrultuda İngiliz ve
Rus güçlerine verilen imtiyazların ne kadar zararlı olduğunu fark eden Mirza Taki
Han bu imtiyazlara karşı çıkmış ve her iki devlete karşı “negatif denge politikası”
denilen birini diğerine karşı kullanma politikasını sürdürmüştür. Mirza Taki Han,
yabancıların toprak edinmesini sınırlandırdığı gibi Rusya’nın Hazar Denizi’ndeki,
İngilizlerin de körfezdeki mevcut güçlerini sınırlandırmıştır. Şahın yabancı
diplomatlarla görüşmelerini engelleyen Mirza Taki Han, seyahat ve ticaret
güzergâhlarına bazı karakollar kurdurarak merkezi hükümetin gücünü artırmaya
çalışmıştır.28 Bu önlemlerden memnun kalmayan İngiliz ve Rus elçilikleri derhal
Mirza Taki Han’ın aleyhinde çalışmalara başladılar. Mirza Taki Han, elçilerin
yönetim üzerindeki nüfuzlarını kırmaya ve dış ilişkileri yeniden düzene sokmaya
çalıştı. Mirza Taki Han’ın faaliyetleri karşısında ciddi bir şekilde rahatsız olan
elçilikler onu kendi gelecekleri açısından tehdit olarak değerlendirdiler ve onu
yıpratmak amacıyla ülkede kargaşa çıkarmaya çalıştılar. Bu konuda İngiliz elçisinin
ülkesine göndermiş olduğu raporlarda Horasan’daki Salar’ın tekrar isyana teşvik
edilmesi ve sorunların çıkarılmasına devam edilmesini öğütlemesi son derece dikkat
çekicidir.29 İngilizler ilk olarak başkentte çıkarmış oldukları olaylar daha sonra
Berucerd, Kirmanşah, Şiraz, Kirman, Yezd ve Horasan’a sıçramıştır. Mirza Taki
Han, çıkan isyanların hepsini bastırmayı başardı ve iç karışıklıkları sonlandırdı. Bu
başarısından dolayı kendisine “Emir-i Kebir” unvanı verildi.30
Mirza Taki Han, kendisinden önce ulemanın hassasiyetlerini dikkate almayan
Ağasi’nin aksine ulemanın hassasiyetleri konusunda daha hassas davranmıştır. Bu
yüzden Muhammed Şah’ın iktidarının sonuna doğru Tahran, Tebriz ve İsfahan’da
meydana gelen ulema kaynaklı isyanlar kısa sürede bastırılmıştır. Ancak Mirza Taki
Han’ın Ağasi gibi heteredoks ve sufi eğilimleri olmasa bile bu iyi ilişkileri kısa
sürdü. Mirza Taki Han’ın kısa sürede ulema ile ilişkilerin bozulmasının sebebi onun
merkezi yönetimi güçlendirme konusundaki faaliyetleriydi. Bu konuda ulemayı
rahatsız eden en önemli faaliyeti şeriat mahkemelerinin yetkilerinin bir kısmını alıp
örf mahkemelerine devretmesidir. Mirza Taki Han Bu kararla şeriat mahkemeleri
28
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üzerinde sınırlı da olsa bir kontrol mekanizması oluşturmaya çalışmıştır. Azınlıklarla
ilgili davaların Tahran’daki divanhaneye bırakılması bunun örneklerindendir.31
Mirza Taki Han, sadrazamlığı döneminde dış ilişkilerine yeniden bir şekil
vererek 1851’de İstanbul, Londra ve Sen Petersburg’da elçilikler kurarak buralara
maslahatgüzarlar görevlendirdi ve başka ülkelerle dostluk ilişkilerinin kurulmasına
önem verdi. Bu bağlamda Amerika ile ilişki kurarak yeni dostluk anlaşmaları
imzaladı.32 .
Mirza Taki Han’ın yapmış olduğu önemli yeniliklerden biri de nitelikli
askerler yetiştirmek amacıyla Daru’l-Fünun’u kurmasıydı. Teknik olarak İran’ın çok
geri kaldığını bunun için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışan Mirza Taki Han,
Daru’l-Fünun’da Mühendis olarak Captain Zattie, eğitimci olarak Carnoto ve Dr.
Pollak gibi yabancı uzmanlar çalıştırmıştır. Ayrıca Daru’l-Fünun’da piyade, tophane,
mühendislik, tıp, süvari, cerrahi, eczacılık, madencilik bölümleri de vardı. Burada
ihtiyaç duyuldukça Avrupa’dan öğretmenler getirilmiştir.33
Mirza Taki Han İran, ordusundaki yetersizlikleri İngiliz ve Rus ordularının
yardımları

ile

değil

1851’de

kurduğu

Daru’l-Fünun’daki

çalışmalarla

giderilebileceğini düşünerek konu ile ilgili Avusturya’dan uzmanlar getirterek
Daru’l-Fünun’da görevlendirmiştir. Avusturya’dan danışmanların görevlendirilmesi
İngilizleri ciddi anlamda rahatsız etmiştir. Onların tekrar ülkelerine dönmelerini için
baskı yapmaya başlamışlardır. Mirza Taki Han dışarıdan uzman getirterek teknik
anlamda birkaç şeyi düzeltmekle yetinmemiş, her alanda yenileşmeyi kendisine
hedef edindiğinden batıya öğrenci göndermeye devam etmiştir.34
Mirza Taki Han, ayrıca bu dönemde Avrupalı olan İngiliz Edward Burgess’in
desteği ile “Rûznâme-i Vakayı-i İttifakiye” adlı haftalık bir gazete çıkarmıştır. Yine
ilk modern posta teşkilatının temellerini de Mirza Taki Han atmıştır.35 İdari alanda
düzenlemelere gidilmiş, maaşlar yeniden düzenlenmiş, rüşvet alımlarının önüne
geçilmeye çalışılmış, postaneler açılmış ve posta hizmetlerinin aksamaması için
31
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geçitlere karakollar kurulmuş ve polis teşkilatı yeniden düzenlenmiştir. İktisadi
alanda şeker, kâğıt, dokuma, iplik fabrikaları gibi tesisler kurulmuş ve bu fabrikaları
daha verimli çalıştırmak için Avrupa ve Rusya’ya elemanlar gönderilmiştir. Maden
ve zirai ürünlerin dışarı çıkması ve üzerindeki yabancı tekelin kırılması için çaba sarf
edilmiştir. Tabi ki bu İngiliz ve Rus tüccarların hoşuna gitmemiştir. Mirza Taki Han,
Avrupa tarzı sağlık işlerinin yürütülmesi konusunda da hassas davranmıştır.36
Mirza Taki Han’ın faaliyetlerine karşı cephe alan İngilizler sonunda onu şaha
karşıymış gibi göstermeyi başardılar ve böylece azline zemin hazırladılar. 1851’de
onu görevden alan şah, onun yerine İngilizlerin güvenini kazanmış olan İtimadu’dDevle lakaplı Ağa Han Nuri’yi atadı. Mirza Taki Han düşmanları tarafından vatana
ihanetle suçlandı ve Şah, Mirza Taki Han’a karşı kışkırtıldı. Bunun üzerine hakkında
ölüm fermanı çıkarıldı ve 1851’de Fin Hamamı’nda öldürüldü. Cesedi ise Kerbela’da
gömüldü.37
Mirza Taki Han’ın görevinden uzaklaştırılmasıyla birlikte daha önce
nüfuzları nispeten kırılmış olan geleneksel güç odaklarının yeniden eski güçlerine
kavuştuklarını görmekteyiz. Bu güç odakları kabile ve kabile başkanları, toprak
sahipleri ve onun faaliyetlerinden dolayı rahatsız olan saray görevlileri ve ulema
kesiminden meydana gelmekteydi. Yenileşme ve reform hareketlerine merkezi
güçlerden bu derece büyük tepkilerin gelmesi reformcu kanadın reform faaliyetlerini
bir dereceye kadar rafa kaldırmalarına neden olmuştur. Elbette bu tepkileri
gösterenler haksız da sayılmazdı. Çünkü iyileştirme adına yapılan birçok reform
zarardan başka bir sonuç doğurmamıştır. XIX. yüzyıl boyunca Avrupa ile kurulan
ilişkilerin vermiş olduğu zararın yanında, İran’ın yabancı silah tüccarlarına ödediği
para ve yaşanan savaşların İran’a maliyeti çok ağır olmuştu. Gerek bütün toplumun
ihtiyacı olan şeker ve çay gerekse lüks tüketim malzemelerinin alımı ki gerçekte
sağlık, eğitim ve refaha hiçbir katkısı olmayan malzemelerin alımı ekonomik olarak
İran’ı batılı ülkelere bağımlı hale getirmiştir. Bunun sonucunda alınan borçlar
ülkenin ekonomik olarak bağımsızlığını yitirmesine neden olmuştur.38
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Emir Kebir’den sonra onun yerine geçen Mirza Ağa Han Nuri döneminde,
devletle ulema arasındaki tansiyon düştü. Bu dönemde İran’ın Batı’yla ilişkileri daha
karmaşık bir sürece girdiğinden dolayı devlet ulema ile ilişkilerini daha sıcak
tutmaya gayret etmiştir. Emir Kebir döneminde yapılan reformlara baktığımızda
ulemanın gücünü kırmayı hedeflerken, bu dönemde Mirza Ağa Han Nuri, Emir
Kebir’in aksine kendi konumunu ulema ile güçlendirmeye çalışmıştır. Bu nedenle
onlara verilen bağışları artırmış ve ulemaya hediyeler vererek onların desteğini
sağlamaya çalışmış. Fakat ulemanın devlet işlerine dahil olmalarını da engellemiştir.
Tüm bu çabalara karşın onun sadareti de 1858’de bitmiştir. Ondan sonra kısa bir süre
tek sadrazam yerine her biri şaha karşı sorumlu olan sekiz bakan atanmıştır.39
c. Mirza Hüseyin Han Sipahsalar
Dönemin birçok devletinde olduğu gibi İran’da da ilk dönemlerde reformcu
bir çizgiye sahip olan isimlerin batı yanlısı olduğu dikkat çekmektedir. Batı yanlısı
isimlerden birisi de Mirza Hüseyin Han’dır. Dış misyonlarda basamakları hızla
tırmanan Mirza Hüseyin Han, başlangıçta Hindistan ve Rusya’da dış görevlerde
bulunduktan sonra, Osmanlı İmparatorluğuna elçi olarak tayin edilmiştir. Mirza
Hüseyin Han, İstanbul’da İran Büyükelçi’si olduğu dönemde Osmanlı içinde
gerçekleşen reform hareketlerinden etkilenmiştir. Ali Paşa, Fuat Paşa ve Mithat Paşa
ile yakın arkadaş olan Sipahsalar onların düşüncelerinden etkilenmiştir. Bütün bu
görevlerinde İran için reformların kaçınılmaz olduğunu düşünen Sipahsalar, bu
düşünce doğrultusunda şahı da yönlendirmeye çalışmıştır. Sonunda Mirza Hüseyin
Han Nasıreddin Şah’ı ikna etmeyi başarınca Şah, kafasındaki reformları uygulamak
üzere onu İran’a çağırmıştır. Nasıreddin Şah, Mirza Hüseyin Han’ı Vezaif ve Evkaf
Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile görevlendirmiştir. Reform politikası için Adalet
Bakanlığı ona daha güzel bir imkân bahşetmiştir. 1872’de adalet sistemiyle ilgili bir
nizâm-nâme yayımlayarak bu nizâm-nâmede yabancıların adalet sistemine
müdahalesini kısıtlamaya çalıştığı gibi şeriat mahkemelerine de kısıtlamalar
getirmiştir. Mirza Hüseyin Han, Emir Kebir gibi şeriat mahkemelerindeki görevlere
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kendisine sadık isimleri getirerek onlar sayesinde şeriat mahkemelerini kontrol
etmeyi denemiştir.40
1871 Ekiminde Savunma Bakanı olan Mirza Hüseyin, kısa bir süre sonra
sadrazamlığa getirildi. Mirza Hüseyin bu vesileyle reform planını daha rahat
uygulama olanağı bulmuştur. Kendi döneminde bakanlıklar mevcut olmasına rağmen
onların sınırları belli değildi. Bu bakanlıkların yerine dokuz bakan ve bir
sadrazamdan oluşan bir yönetim meydana getirdi. Bu yönetim sisteminde her bakan
kendi alanında bağımsızdı ve sadece sadrazama karşı sorumluydu. Mirza Hüseyin
Han “Derbar-ê Âzam” adı ile yasama yetkisine sahip dokuz bakanlıktan oluşan
“Meclis-i Meşvereti” kurdu. “Meclis-i Meşveret” kısa ömürlü olmasına rağmen İran
halkının meşrutiyeti anlamaları yolunda bir ilk adım olması açısından büyük öneme
haizdir. Mirza Hüseyin Han’ın tavsiyeleri doğrultusunda şahın Avrupa’ya ilk ziyareti
gerçekleşti ve bu ziyaret sonucunda modern bir posta sistemi kuruldu. Posta
sisteminin başına Mirza Hüseyin’in danışmanlarından ve daha sonra sadrazam olacak
Eminü’d-Devle getirildi. Bu süreçte orduyu ve posta teşkilatını düzenlemek için
Avusturya’dan uzmanlar getirildi. Dışarıdan uzmanların getirilmesi ulemanın tepkisi
çekmiştir.41
Nasıreddin Şah’ın 1873’te gerçekleştirdiği Avrupa seyahatine katılan
Sipahsalar, bu seyahatte Avrupa’yı Nasıreddin Şah’a bizzat tanıtma şansı bulmuştur.
Bu seyahat süresince modern İran tarihinin dönüm noktalarından biri olan anlaşmalar
imzalanmıştır. Bu anlaşmalardan biri 1872’de Yahudi asıllı bir İngiliz vatandaşı olan
Baron Julius de Reuter’e verilen imtiyaz anlaşmasıdır. Bu anlaşma Reuter’e
inanılmaz fırsatlar sunmuştur. Bu imtiyaza halkın tepkisi çok şiddetli olmuştur.
Halkın nabzını iyi tutan ulema da buna karşı çıkmış ancak Mirza Hüseyin Han
reformları hızlandırır inancıyla bu imtiyazların verilmesini sağlamıştır. Mirza
Hüseyin Han Osmanlı örneğinde bunu tecrübe ettiğini ifade etmiştir.42
Gelinen süreç, ulemanın uluslararası ilişkilerde halkın menfaatini koruma
konusunda
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Avrupa’dan dönüş yapan şahın, Enzeli Limanı’na inmesiyle halk protestolara
başlamıştır. Halk gösterilerle Sipahsalar’ın yapmış olduğu reformlara karşı çıkmış ve
onun görevden alınmasını talep etmiştir. Hatta bu tepkiler öyle bir havaya sokuldu ki
Mirza Hüseyin’in İran’ı Hıristiyanlaştırmak istediği iddia edildi ve ulema, konuyla
ilgili fetvalar yayınladı. Bu tepkilerin sonucunda Mirza Hüseyin azledildi ve Reuter’e
verilen imtiyaz iptal edildi.43
d. Eğitim ve Kültür
İran modernleşmesi içinde eğitim ve kültür alanında yeni bir başlık
açmamızın sebebi bu alanda çok köklü birtakım reformların yapılmasıdır. Diğer
alanlarda yapılan reformlar kalıcılık açısından eğitim ve kültür alanında yapılanlar
kadar kalıcı olmamışlardır. Aşağıda görüleceği gibi modern okullaşma aydınların en
fazla üzerinde durdukları ve önemsedikleri bir konu olmuştur.
İran modernleşeme sürecinde en köklü faaliyetler eğitim ve kültür
alanlarında hayatiyet kazanmıştır. Kültürün değişimi, eğitim alanında yapılan
reformların bir neticesidir. Bu nedenle eğitim ve kültür alanında yapılan reformları
bir bütün olarak ayrıntılı bir şekilde ele almada yarar vardır.
Modern eğitim alanında yapılan ilk çalışmalar Abbas Mirza döneminde
(1911) Avrupa’ya gönderilen iki öğrenci ile başlamıştır. Daha sonra bu iki öğrenciyi
müteakiben 1915 yılında ikinci grup öğrenci Londra’ya eğitim amacıyla
gönderilmiştir. Ancak sayısal olarak gönderilen öğrenciler azdır. 1851 yılında bile
Avrupa’da okuyan İranlı öğrenci sayısı 29’dur.44 Eğitimde niteliksel bir değişimin
sağlanması için bu çalışmaların yetersiz olduğu bilinmekteydi. Bu düşünce
doğrultusunda İran’da zamanla birçok modern okul açılmaya başlandı. Osmanlıda
olduğu gibi İran’da da ilk modern okullar misyonerler tarafından açıldı.45
İran

modernleşmesinde

reformcular

tarafından

eğitim

gerçekleştirilen en önemli reform, Darü’l-Fünun’un kurulmasıydı.

46

alanında

1852 yılında

kurulan yüksekokulun amacı, toplumun üst kesiminin çocuklarını kamu hizmetlerine
43

M. Uyar, a.g.e., 2008, s. 50vd.
Taha Akyol, Osmanlı’da ve İran’da Mezhep ve Devlet, Doğan Kitap Yayınları, İstanbul, Ekim
1999, s.199
45
Miyase İlknur, İmam Mehdi’den Humeyniye İran, Cumhuriyet Kitapları, Ekim 2009, s.73
46
Ahmet İsmail Rızvani, Tarihi Meşrutayi İran, Ketabe Cevanan, s. 42
44

94

hazırlamaktı. 1900’e gelindiğinde 350’den fazla öğrencisi ile tam anlamı ile bir
“politeknik” okul olmuştu. Okulun başarılı mezunları Avrupa’da, daha çok da Rusya
ve Britanya’nın etkisini azaltmak için, Fransa ve Belçika’da eğitim bursu
kazanıyorlardı. Yüzyılın sonunda devlet Tahran, İsfahan ve Tebriz’de dört orta
öğrenim kurumu; Darü’l-fünun’la bağlantılı beş tane de fakülte açtı. Bunlara ek
olarak iki askeri okul; tarım, siyasal bilgiler ve yabancı diller okullarını açtı. Yabancı
diller okulu, devlet matbaası sayesinde 160’ı aşkın kitap yayınlayarak47 önemli bir
kültür hizmeti sunmuştur.
İran’da eğitim konusunda gerek yurtiçinde açılan okullar gerek yurtdışına
gönderilen öğrenciler ve yurtdışından getirilen bazı uzmanlar sayesinde birtakım
çalışmalar yapılmasına karşın bu konuda en ciddi ve köklü çalışmalar Muzaffereddin
Şah zamanında yapıldı. Kültür hareketinin başlaması bu dönemde gerçekleşti. İranlı
aydınlar ülkelerinin ilerlemesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması
konusunda çok istekliydiler. Bunun için ilk olarak kültür konusunda faaliyete
başlamaları gerekliliğine inanıyorlardı. Halkın kalplerini aydınlatmadıkları müddetçe
bir

değişimin

gerçekleşemeyeceğine

ve

halkın

kendi

esaret

zincirlerini

kıramayacaklarına inanmaktaydılar. Bu sebeple Muzaffereddin Şah’ın iktidarının ilk
yıllarında eğitim ve bilgi için yeni okullar açtılar. Tahran’da eğitimle uğraşan herkes
“Encümen-i Maârif” adıyla bir çatı oluşturarak işe koyuldular. Buradaki en seçkin
kişiler Eminü’d-Devle, Haci Mirza Yahyi Devlet Abadi, İhtişamu’s-Sultane ve Haci
Eminü’z-Zerb’tir.48
İran’da açılan ilk modern okullar, Mirza Hasan tarafından kurulan
rüştiyelerdir. Mirza Hasan İran’da “Pederê Maârif” (eğitimin babası) olarak ün
kazanmıştır. İlk rüştiye, İran’ın Tebriz şehrinde kuruldu.49 Rüştiyelerden sonra milli
okulların kurulması için mücadele veren Hacı Mirza Yahyi Devlet Abadi, “Edep ve
Sadat” adlı okulları kurdu. Modern okulların kurulması konusunda önemli adımlar
atan kişilerden birisi de Seyyid Muhammed Tabatabai’dir. Seyyid Muhammed
Tabatabai yüksek mertebeli bir ruhaniydi. Tabatabai, “Medrese-i İslam” adı ile
47
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modern bir okul kurdu ve müdürlüğüne kendi oğlu Mirza Seyyid Muhammed Sadık
Tabatabai’yi getirdi. Ruhaniler bu okullara şiddetli tepki göstererek bu okulların
batıcı, küfür ve dinsizliğin yurdu oldukları ithamlarında bulunmuşlardır. Ancak
ulemadan birisinin bu okullara el atması bu medreselerin yavaş yavaş çevrelerinde
ilgi uyandırmasına zemin hazırladı.50
Kültür devrimine katılan başka önemli şahsiyetler de vardı. Bunlar Tebriz’de
“Lokmaniye” adlı bir medrese kuran Lokmanu’l-Muluk; İsfahan’da hem bir medrese
hem de bir ilkokul kuran Melikü’l-Mutekellim; Tahran’ın güneyinde Kemaliye
medresesini kuran Murtaza Kalihan; Kazvin’de bir medrese kuran Gazi Kazvini;
Akdisye adı ile Tahran’da bir medrese kuran Seyyidü’l-Ulema-i Mazenderani’dir.
Tahran’da “Debistane Daniş” adı ile bir medrese kuran Erfau’d-Devle (Bu medrese
daha çok bir sanat okulu gibiydi), Kürdistan’da şehrin çocuklarının yararlanması için
bir okul kuran Haci Ali Kali Han, Tahran’dan eğitim için hocalar getirtip burada
istihdam etmiştir.51
İran’ın Tebriz şehrinde açılan ilk rüştiye ile birlikte halk bu okula teveccüh
gösterince okul sayısında artış olmuştur. İlk olarak mollalar bu okullara düşmanlık
etmiş ve bir kısmı bu okullarda eski yazı alfabesini kullanmak istemiştir. Ancak
mollalar arasında da bu modern okullara destek çıkmıştır. Bunlardan biri Şeyh Hadi
Necm Abadi ve diğeri Muhammed Tabatabai’ydi. Muhammed Tabatabai, bu
okulların temeli için “İslam” tabirini kullanmaktadır. Her iki âlim, büyük bir arzu ile
bu okulları savunmuşlardı. Bu iki âlim, bu okullardan yana tavır koyunca diğer
âlimler susmak zorunda kalmıştır. Günden güne bu okulların sayılarında bir artış
olmuştur. 1900 yılına gelindiğinde dört ya da beş yıl geçmemişti ki toplamda 21 okul
kurulmuştu. Bunlardan 17 tanesi Tahran’da, 4 tanesi Tebriz’de diğerleri ise Buşehr,
Reşt ve Meşhed şehirlerindeydi.52
Muzaffereddin Şah’ın 1906’da meşrutiyeti ilan ettiği yıla kadar bu okullar her
tarafa yayıldı. Her şehirde en az bir ya da iki okul kurulmuştu. İnsanlarda öyle bir
düşünce gelişmişti ki sanki memlekette var olan bütün problemlerin tek çaresi bu
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okulların kurulması imiş gibi herkes bu işe yönelmişti. Bu mantık neredeyse İran’ın
yurt dışına çıkan bütün öğrencilerinde vardı.53 Tahran’da açılan bu kadar okulun
masrafları da gönüllü kişiler tarafından karşılanmaktaydı. Eğitim ve İlim
Bakanlığı’nın yaptığı yardımlar ancak Darü’l-Fünun’a yeterli gelmekteydi.54 Bu
kadar okulun masraflarının gönüllü kişiler tarafından karşılanması, modern okullara
verilen önemi göstermesi açısından da önemli bir göstergedir.
B.

İRAN MEŞRUTİYET HAREKETİNİ BESLEYEN DIŞ KAYNAKLAR
XIX. ve XX. yüzyılda İran’ın içinde bulunmuş olduğu sosyal, siyasi, iktisadi

durum dikkate alındığında İran’ın dünyadaki gelişmelerden uzak olduğunu söylemek
gerçekten zordur. İran Osmanlı, Rusya ve Hindistan gibi yakın coğrafyalardaki
devletler vedünya devletleriyle kurmuş olduğu ticari ilişkiler,dışarıda görevli
diplomat ve aydınlar ve diğer ülkelerin aydınlarının, diplomatların İran’a etkilerini
değerlendirdiğimizde İran’ı kapalı bir devlet olarak nitelendirmek son derece yanlış
ve İran’ın değişim tarihini anlamak da o derece imkânsızlaşmaktadır. Bir yandan dış
güçlerin etkisi ile liberal kapitalist ekonominin etkileri, diğer yandan modern
düşüncenin ürünü kitaplar, gazeteler ve mecmualar sayesinde modern düşüncenin
İran’a girişi genel olarak İran’ın sınırlarının dışında doğup gelişmiş ve İran’a sirayet
etmiştir. Kısaca şunu söyleyebiliriz ki İran’ın meşrutiyet hareketinin anlaşılması o
günün dünyasının anlaşılmasını gerektirmektedir. Çünkü İran o dönemde de dünyayı
yakından takip etmiştir. Elbette bunu yaparken İran’ın kendine ait dinamiklerini
unutmamak gerekiyor.
İran’ın modernleşmesi sürecinde, İran üzerinde etkili olan sadece kendi
komşuları değil Uzak Doğu’dan Çin ve Japonya; Avrupa’dan İngiltere ve İtalya’ya
kadar dolaylı da olsa birçok devlet etkili olmuştur.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de demokrasinin yerleşmesine
yönelik birçok çaba görmekteyiz.1867’de oy kullanma hakkı, 1884’te tüm yetişkin
erkeklerin oy verme hakkıyla ilgili düzenlemeler ve seçimlerle ilgili gelişmeler;
İtalya’da 1859-70 arasında ortaya çıkan isyanlardan sonra nihayet tek bir anayasanın
uygulandığı bir devlet statüsüne yükselmesi; 1871’de Almanya, 1875’te Fransa,
53
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1864’te Danimarka ve 1869’da Avusturya devletlerinin meşruti bir yönetime geçiş
yapmalarını. Yine bunları takip eden Balkan ülkelerinde milli devletlerin doğması.
1876’da Mithat Paşa tarafından hazırlanan anayasanın 2. Abdülhamit tarafından
kabul edilmesi ve sonra askıya alınmasına rağmen yeniden ilan edilmesi
konusundaki mücadelelerin devam etmesi55 dünyada kanuna dayalı yönetim
biçimlerinin oluşması ve halkın iradesinin hesaba katılması konusunda önemli
gelişmelerdir.
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İran’da yaşayan nüfusun büyük bir
kısmı İngiltere, Osmanlı, Rusya vb. devletlerin himayesinde yaşamaktaydı. Bu
koruma hakkının vermiş olduğu güven sayesinde kurmuş oldukları ilişkiler, İran’ın
teorik ve pratik hayatı üzerinde etkili olmaktaydı. Aynı zamanda değişik sebeplerle
farklı ülkelerde bulunan birçok İran vatandaşı da bulunmaktaydı. Dışarıda yaşayan
İran vatandaşları, bulunmuş oldukları ülkelerin havasını teneffüs etmiş; dünyadaki
insan hakları mücadelelerini, anayasal süreçleri, demokratikleşmeleri, meşruti
devrimleri ve topyekûn bir değişimi yakından takip etmiş, tecrübe etmiş ve İran’ın
yaşadığı sorunları da bu gelişmelerden edinmiş olduğu tecrübeler ışığında çözmek
istemişlerdir. O yüzden İran aydınlanma düşüncesini anlamak için modern
düşüncenin en önemli dış kaynakları üzerinde durmak gerekiyor.
a. Japonya
Japonya XIX. yüzyılda ve XX. yüzyılın başlarında yapmış olduğu hamlelerle
İran’da en fazla dikkat edilen ülkelerden biri olmuştur. Japonya, 1881’de
girişimlerde bulunduğu, süreci yaklaşık dokuz yıl süren yumuşak bir geçişle
tamamladığı ilk anayasasına 1889’da kavuşmuştur. İmparator, 11 Şubat 1889’da
anayasayı onaylamıştı. Japonlar, bu anayasayı tahtın halka bir hediyesi olarak
yorumlamışlardır. Bu anayasa erkleri yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üçe
ayırmıştı. Japonya, anayasal süreci yaşarken İran’ın bu dönemde Japonya ile resmi
ilişkileri yoktu. Resmi ilişkileri olmasa da İran değişik kişi ve kanallardan da olsa
Japonya’daki bu gelişmelerden haberdar olmuştu.
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Resmi ilişkilerin olmadığı bu dönemde İran’ı bilgilendiren kişilerden birisi
Hacı Seyyah olarak tanınan Muhammed Ali Seyyah’tır. Amerika pasaportuyla
1850’lerde Japonya’yı ziyaret eden Hacı Seyyah, Japonya’nın yaşamış olduğu
modernleşme tecrübesinden oldukça etkilenmiştir. Yine Nasıreddin Şah döneminde
Japonya’dan bir heyet İran’ı ziyaret etmiş ve şaha hediyeler taktim etmişlerdir.
Karşılıklı gerçekleşen bu ziyaretlerden doğan İran-Japon ilişkileri gelişmeye
başlamıştır. 1903-1904 yılında Mekke’ye giden Eminü’s-Sultan, Mehdî Kulî
Hidayet, Mirza Ahmet Han ve diğer dört İranlı ile birlikte Japonya’yı ziyaret
ettiklerinde imparator ve hükümet tarafından karşılandıklarını kaydetmişlerdir.
Japonya’da bulunan Müslümanlarla ilgili Japon imparatoruna bir telgraf gönderen
Tabatabai İran haricindeki bütün ülkelerin Japonya’da temsilciliklerinin bulunmasını
esefle ifade etmiştir.56 Bu bilgiler ışığında meseleyi değerlendirdiğimizde iki ülke
arasındaki ilişkilerin son derece sınırlı olduğunu görmek mümkündür. İlişkiler kısıtlı
da olsa Japonya, o süreçten sonra, İran için her zaman dikkat çeken bir ülke
olmuştur.
İran, XIX. yüzyıl boyunca yıkımın eşiğinde ve sömürgeci güçlerin elinde kan
ağlamaktaydı. Bu kötü gidişatı nasıl düzelteceği konusunda aydınlar arasında
birtakım düşünsel tartışmalar sürmekteydi. Aydınlar arasında tartışmalar sürerken
dikkat çekici bir savaş patlak vermiştir. Bu savaş, Japon-Rus savaşıydı. Rus-Japon
savaşı Muzaffereddin Şah’ın son yıllarına denk gelmekteydi. Çin toprakları
üzerindeki anlaşmazlıklardan kaynaklanan savaş, bir buçuk yıl kadar sürdü. Bu
savaşta kazanan taraf Japonlar oldu.57
Bu savaşta kazanan sadece Japonlar olmadığı gibi kaybeden de sadece Ruslar
değildi. Rus-Japon savaşı, sonuçları açısından, tüm dünyada etkili oldu. Japonya’nın
Rusya’yı karada ve denizde yenmesi Avrupa’da değişik bakış açılarından
okunmuştur. Bu okumalardan Avrupa merkezli olana göre Japonya’nın bu zaferi,
Japonya’nı Avrupalılaşmasından ileri gelen reformların bir sonucuydu. Yani bu
savaş, Japonya’nın Avrupa’nın teknik ve silahlarının tasvip edilmesinin getirmiş
olduğu bir zaferdi. Bunun tam zıddı bir okumaya göre ise Japonya’nın başarısı sahip
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olduğu ruh ile ilişkilendirilmekteydi.58 Kendisini Japonya’ya daha yakın hisseden
İran halkı açısından ise Japonya’nın zaferi daha anlamlıydı. İran aydınları
Japonya’nın bu kadar kısa bir süre içinde ilerlemiş olmasını Japonya’nın meşruti
yönetiminden kaynaklandığını düşündüler. Japonya’nın bu çıkışını kendi ülkeleri ile
ilişkilendiren İranlılar, İran’ın içinde bulunmuş olduğu kötü durumun sorumlusu
olarak da şahı ve onun müstebit yönetimini gördüler.59
Bu durum İngiliz elçiliğinin raporlarına da yansımıştır. 1906’da gönderdikleri
bir raporda: Japonya’nın savaşı kazanması İranlıların gözünde Avrupalıları
itibarsızlaştırırken diğer yandan kendileriyle birçok yönden ortaklıklar bulmaya
gayret etmişlerdir.60 Aynı kıtada olması, doğulu bir devlet olması vs.
İran aydınları da Japonya’nın bu durumunu sürekli olarak eserlerinde
gündeme getirmişlerdir. Japonya’nın durumunu sürekli olarak örnek veren
aydınlardan birisi de İranlı Talibov’dur. Talibov, her durumda doğu toplumları için
Japon örneğine değinmiş ve defalarca 1889’daki Kanun-ı Esasi-i Japon ismini
zikretmiştir. Bu konuya vermiş olduğu önemden dolayı Japon Anayasası’nı Farsçaya
tercüme ederek yayınlamıştır.61
b. Mısır
İslam dünyasının batı medeniyeti ile ilk karşılaşma alanlarından biri olan
Mısır, Napolyon’un işgalinden bu yana birçok idari değişikliklere sahne olmuştur.
1798’de oluşturulan Divan, 1829’da Hidiv Muhammed Ali tarafından kurulan
Danışma Meclisi (Meclisü’l-Meşvere), Hidiv İsmail tarafından 1860 ve 1866
yıllarında kurulan İstişare Temsilciler Meclisi, 1878 yılında meydana getirilen
Gözlemciler Meclisi vb. idari alanda yapılan bir dizi faaliyettir. Anayasal süreç
kapsamında Urabi İsyanı’ndan sonra 1882’de bir anayasa metni hazırlanmış; ancak
bir yıl sonra bu metin iptal edilmiştir. 1883’te İngilizlerin hâkimiyetinde yeni bir
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anayasa hazırlanmış ve bu anayasa Birinci Dünya Savaşı’na kadar yürürlükte
kalmıştır.62
İdari alanda bu gelişmelerin yaşandığı Mısır’da çok sayıda İranlı da
yaşamaktaydı. Mısır’da yaşamlarını sürdüren İranlılar Mısır’daki bu gelişmeleri
yakından takip etmiş kendi ülkeleri adına bir şeyler yapma gereği hissetmişlerdir.
1890’dan itibaren faaliyetlerine hız veren Mısır’daki İranlı aydınlar; Hikmet,
Süreyya, Perveriş, Çehrenuma gibi gazeteleri çıkararak ülkesindeki entelektüel
ortama katkı sunmaya çalışmışlardır. Bu gazeteler, İran’da da yakından bilinmekte
olduğu için hükümet tarafından İran’a girişleri engellenmeye çalışılmıştır.63
Bu gazeteleri çıkaran aydınların en büyük hedefi, İran’ın fikri uyanışını
şahlandırmaktı. Kahire ve İskenderiye’de çıkarılan İran gazeteleri, elbette Mısır’daki
siyasi

olaylardan

bağımsız

olduğu,

buradaki

modernleşme

çabalarından

soyutlandıkları söylenemez. Mısır’da dört adet gazetenin çıkıyor olması buradaki
İran aydınlarının kendi ülkesine ve halkına karşı nasıl bir sorumluluğa hissine sahip
olduklarını da göstermektedir.
c. Çin
Asya ülkelerinden olan Çin de kendi ülkesindeki sıkıntıların ortadan
kaldırılması için bir dizi reform gerçekleştirmiştir. Ancak Çin’deki bu değişim
hareketlerinin İran’dan takip edilip bilindiğine dair elimizde pek bir bilgi
bulunmamaktadır. Bununla birlikte Japonya’yı anlatırken değindiğimiz Hacı Seyyah
1877’de Çin’i ziyaret etmiştir. Eminü’s-Sultan altı kişilik bir grupla Çin’i ziyaret
etmiş ve Çin’deki gelişmeleri rapor ederek ülkesine dönmüştür. Bu grup içerisinde
bulunan Mehdi Kulî Hidayet, Çin’de bulunan gizli cemiyetler ve mason locaları
hakkında bilgiler vermiştir. Esas olarak Japon-Rus savaşı Çin’in toprakları üzerinde
gerçekleştiği için İran tarafından yakından takip edilmiştir.64
d. Hindistan
İran’ın modernleşmesinde ve meşrutiyetin gerçekleşmesinde etkili olan
ülkelerden biri de Hindistan’dır. Hindistan, modernleşme konusunda birçok hamle
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yapmıştır. 1850’lerden itibaren bazı düzenlemelere imza atan Hindistan’da, ilki
1858’de olmak üzere, birtakım kanuni düzenlemeler yapılmıştır. 1858’de çıkarılan
kanun, Doğu Hindistan şirketini kaldırarak, parlamentoyla birlikte İngiliz
hâkimiyetini pekiştirmiştir. 1861’deki düzenlemeler idareciler ile yönetilenler
arasındaki ilişkileri yakınlaştırmıştır. 1885’te Hindistan Milli Kongresi kurulmuş ve
kongrenin Bombay kentinde gerçekleştirilen ilk oturumuna 72 Hintli katılmıştır. Bu
kongre, Hint milliyetçiliğinin başlangıcı olarak kabul edildiği gibi bu oturum ile milli
parlamentonun temelleri de atılmıştır. Bu kongreden sonra 1892’de çıkarılan kanun,
meşruti gelişmeye örnek olarak sayılabilir.65
İranlıların ilişkide olduğu diğer ülkelerde olduğu gibi Hindistan’da yaşayan
İranlılar da tüm bu gelişmeleri yakından takip etmişlerdir. İran meşrutiyetinin önemli
simalarından olan Nasrallah Melikü’l-Mütekellim 1881’de Hindistan’a gitmiş ve
orada bulunduğu sırada siyasetle ilgili tenkit içerikli eserler kaleme almıştır.
Meşrutiyetin en önemli savunucularından olan Seyyid Celâlü’d-din
Müeyyedü’l-İslam’ın meşhur gazetesi olan Hablü’l-Metin, Hindistan’ın Kalküta
şehrinde çıkarılmıştır. Hablü’l-Metin meşrutiyet öncesinde en etkili muhalefeti
yürüten gazetelerden biridir. Hablü’l-Metin gazetesi Zeynel Abidin Tekyuf
tarafından paraları karşılanarak Necef ulemasına gönderilmiştir.66
Hindistan bir başka yönüyle de İranlıların dikkatini celb etmiştir. Özellikle
İngilizlerin en acımasız sömürü politikalarının Hindistan’da harekete geçirilmesi son
derece önemli ve buna tanık olan İranlılar açısından ise çok korkutucu bir durumdur.
İranlılar, İngiliz ve Rus emperyalizmine karşı mücadele verirken, İran halkının
İngilizlerin Hindistan politikası hakkındaki bilgisinden yararlanarak eğer imtiyazlara
karşı çıkılmazsa Hindistan gibi olunacak diye halkın korkularının depreştirilmeye
çalışıldığını görmekteyiz. İranlıların, Hindistan örneği üzerinde antiemperyalist bir
çizgi geliştirmesi de Hindistan’ın İran’ın modern tarihi üzerindeki önemli etkileridir.
XIX. yüzyılın ortalarında İran’ın ekonomik sınıflarını Hindistan’ın belli başlı
ticaret merkezlerinde görmek mümkündür. Hindistan’ın belli başlı ticaret şehirleri
olan Karaçi, Bombay ve Kalküta merkezleri, İranlı tüccarın yoğun bir şekilde ticaret
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yaptığı yerlerdir.67 Hindistan’da yaşayan aydınlar ve diğer sosyal sınıflar buradaki
atmosferden ziyadesiyle etkilenmişlerdir. Özellikle tüccarın meşrutiyet hareketindeki
rollerini göz önünde bulundurduğumuzda tüccarın buralardan etkilenmemesinin söz
konusu olmadığı açıkça görülür. Kısacası Hindistan’ın her yönüyle İran’ın
modernleşmesi üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz.
e. Sömürgeci Devletlerin Etkileri
Bu başlık altında özellikle Rusya ve İngiltere üzerinde duracağız; ancak
İran’da etkili olan diğer Avrupa ülkelerine de kısaca temas edeceğiz. Bu iki devletin
etkileri, diğer tüm devletlerin etkilerinden daha fazladır. Bu devletlerin etkilerini iki
türlü değerlendireceğiz. Biri sömürgecilikleri diğeri ise entelektüel faaliyetleridir.
e. a. Rusya
İran’ın modernleşme döneminde etkilendiği devletlerden biri olan Rusya ile
İran arasındaki ilişkiler çok eskiye dayanmaktadır. Ancak Rusya’nın emperyal
politikaların peşinde koşması ile ilişkiler tamamen başka bir zemine kaymıştır. XIX.
yüzyılın başındaki Türkmençay ve Gülistan anlaşmaları ile başlayan süreç İranlılarda
hem bir öfke yaratırken hem de İran’ın zayıflığını ve çürümüşlüğünü fark ederek
çıkış arayışlarını başlatmıştır. Bir yandan Rusya’nın sömürgecilik faaliyetlerine bir
tepki geliştirmeye çalışan İranlılar, diğer yandan da İran’ın gelişmişliğini fark ederek
başta askeri alan olmak üzere Rusya’yı örnek alan bazı reformlar yapmışlardır.
Yine Rus sosyal demokratlarının faaliyetleri ve Rusya ile ticaret yapan İranlı
tacirler, Rusya’ya çalışmaya giden İranlı işçi ve köylüler, diplomatlar ve aydınların
da oradaki düşünce ikliminden yararlanmaları İran’ın modernleşmesine büyük
katkıları olmuştur.
İran’ın meşrutiyet hareketini en önemli olay dönemin önemli devrimlerinden
olan 1905’teki gerçekleşen Rus devrimidir. Asya’nın birçok ülkesinde etkilerine
rastlayabileceğimiz Rus devrimi, 1860-1870’lerde başladı. 1903 yılında Marksist
devrimi savunan Lenin ile batı tipi bir demokratik düzeni savunan Plekhanov’un
yolları ayrıldı. Neticede 1904-1905 Rus-Japon savaşında Ruslar ağır bir yenilgi
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alınca imparator II. Nicholas, Bolşevik hareketini durdurmak için Menşevikleri
destekledi ve arkasından bir manifesto yayınladı. Bu manifestoda temel insan
hakları, düşünce, konuşma ve örgütlenme özgürlüğünün yanı sıra demokratik seçim
sözü verdi. Ayrıca Duma’nın izni olmadan hiçbir kanunun değiştirilemeyeceğini
belirtti.68
Rusya’da gerçekleşen bu değişim ve dönüşüm hareketleri İranlılar tarafından
yakından takip edilmiş ve İran’a taşınmıştır. Rusya’dan İran’a demokratikleşme ve
meşrutiyet fikirlerinin taşınması birkaç kaynaktan gerçekleşmiştir. Bu kaynaklardan
birisi, Rusya’ya çalışmaya giden İranlı işçilerdir. İran’da süren işsizlik büyük bir
sorun haline gelince İranlı işçiler, çare olarak kendilerine yakın olan Rus şehirlerine
göç etmişlerdir. Bu işçilerin sayısı 100 binlerle ifade edilmektedir. Bu işçiler gitmiş
oldukları Rus şehirlerinde Rus devriminin fikir ve ideolojisini öğrenmiş ve bu
fikirleri İran’a taşıma gayreti içine girmişlerdir. Diğer yandan kendi ülkelerindeki
yaşam şartlarını Rusya’daki yaşam şartları ile kıyaslayarak daha da radikalleşmişler.
İranlı işçilerin mevsimlik işçilerden oluşması, buradaki fikirlerin İran’a taşınmasını
daha da kolaylaştırmıştır.69
Rusya’dan İran’a devrim ve özgürlük fikirlerini taşıyan güçlerden biriside
tüccardı. Tüccar, İran meşrutiyetinin motor gücüdür. Rusya’nın en etkili olduğu
coğrafyalardan biri olan Azerbaycan, hem Rusya’ya hem de Osmanlıya komşu
olduğundan bu bölgedeki tüccar daha çok Rusya’ya ve Osmanlı’ya gitmekteydi.
İranlı tüccar, gitmiş olduğu şehirlerde sadece mal alışverişi yapmamış, o şehirlerdeki
entelektüel bilgi birikimi konusunda da alışverişler gerçekleştirmişler. Bu ticaretin
bir ürünü olarak özgürlükler konusunda birçok fikrin bu bölgeden tüccarların eliyle
İran’a girişi sağlanmıştır.
Rusya’dan gelen önemli etkilerden biri de İran meşrutiyet hareketinde
özgürlük aşkı sınır tanımaz diyen Rus inkılâpçılarıdır. Rusya inkılâbında yaşanan
başarısızlık üzerine İran’da gerçekleşen meşrutiyetin başarısızlığa uğramasını

68

M. Uyar, a.g.e., 2008, s.67
Janet Afary, “Peasant Rebellions Of The Caspian Region During The Iranian Constitutional
Revolution, 1906-1909” International Journal of Middle East Studies, Vol. 23, No. 2 (May, 1991),
s.141
69

104

istemeyen özgürlük yanlıları, Rusya’nın etkisindeki Kafkas bölgesinden İran’a akın
ederek meşrutiyetçilerin saflarında savaşan inkılâpçı eylemcilerdir.
Rus devrimi, İran Meşrutiyet İnkılabı için model oluşturduğu ifade edilmiştir.
Rusya, İran’ın sadece düşüncesi üzerinde etkili olmamış, pratik olarak da birçok
noktada etkili olmuştur. Bunun en önemli örneği, İran’ın ilk ihtilalcı cemiyeti
Bakü’de teşekkül etmiştir. Bu cemiyet gerek Tahran’a ve gerekse Tebriz’e bomba ve
diğer patlayıcı maddeler göndererek İran’da etkisini göstermiştir. Rusya’nın en
ihtilalci şehirlerinden sayılan Bakü, bir işçi şehri olduğu için sosyalist partilerin
nüfuzunun had safhada olduğu şehirlerden biriydi. Bu vesile ile burada kurulan her
parti kendisine belli oranda sosyalistlik süsü vermek zorunda kalıyordu. Bakü’deki
İranlılar da bundan etkilenerek “Fırka-i İçtimaiyyun-Amiyyun-e İraniyyun” adında
bir cemiyet kurmuşlardır. Kafkasya ve İran’ın iç bölgelerinde şubeleri bulunan
cemiyetin merkezi Bakü’ydü.70
Aynı dönemde Kanun-i Esasi için mücadeleler devam ederken Tebriz’de Ali
Mösyö, Hacı Ali Devafuruşi ve Resul Sadikyani rehberliğinde sosyal demokratlardan
oluşan “Fırka-i İçtimaiyyun-Amiyyun-ı İraniyyun” ile bağlantılı bir örgüt kuruldu.
Ekonomik olarak İran’ı kendi etkisinde tutmak isteyen Rusya, İran coğrafyası
üzerinde İngiltere ile kıyasıya bir nüfuz sahası mücadelesi vermiştir. Savaşlarda
yaşanan yenilgiler, yenilik yapma ihtiyacını iyice hissettirince büyük oranda bunun
için gerekli olan teknik ve uzmanlar Rusya’dan karşılanmıştır. Bu durum Rusya’ya
İran üzerindeki nüfuzunu güçlendirme olanağı vermiştir. Rusya’dan getirilen teknik
elemanlar, her yönüyle Rusya’nın kontrolünde hareket etmişlerdir. Özellikle
Nasıreddin Şah’ın bir seyahatinde kendisini törenle karşılayan Rus ordusunu görüp
beğenmesi neticesinde İran’da da benzeri bir ordu kurmak amacıyla Kazak Tugayı’nı
kurması ve burada Rus komutanların eğitimden sorumlu olması meşrutiyet hareketi
açısından çok önemli sonuçlar doğurmuştur. Çünkü bu ordu İran’ın tek düzenli
ordusuydu ve bu ordunun subayları Rusların kontrolündeydi. Kazak Tugayı’nın
komutanlarının Rus olmasından, doğal olarak, bu komutanlar Rusya’nın çıkarlarını
öncelemişlerdir. Sözün kısası Rusya, bu uzmanlar üzerinden İran’ı kontrol etmeyi
hedeflemiştir.
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Rusya bir yandan bu uzmanlar sayesinde bazı şeyleri kontrol etmeye
çalışırken diğer yandan da Rus Çar’ı İran’da şahın meşrutiyeti kabul etmemesi için
sürekli olarak ona telkinlerde bulunmuştur. Rusya, aynı zamanda meşrutiyet
taraftarlarına baskı yapılması ve meclisin bombalanmasını da desteklemiştir.
Bununla da yetinmeyen Rusya, meşrutiyeti büyük bir akamete uğratacak 1907’deki
anlaşmaya imza koyabilmiştir. 1907 anlaşması halkların hiçbir şekilde emperyalistler
tarafından önemsenmediği ve aslında burada tek gerçeğin kendi çıkarları olduğu
gerçeğini ortaya koymuştur.
Aslında Rusya’nın meşrutiyet karşıtlığı bununla da sınırlı değildir. Aynı
zamanda özellikle Tebriz kıyamının başarıya ulaşmak üzere olduğunu görünce işgale
hazırlanmış ve Tebriz’i tehdit ederek özgürlük mücadelesinden vazgeçirmeye
çalışmıştır. Dolayısıyla Rusya muhalefetiyle ve iktidarı ile olumlu ve olumsuz
yönleriyle İran’ın modernleşme sürecinde ve meşrutiyet hareketinde etkili olmuştur.
e. b. Avrupa’nın Etkisi
Bu başlıkta genel olarak Avrupa’nın İran meşrutiyeti üzerindeki etkilerinden
bahsederken daha çok İngiltere üzerinde duracağımızı baştan belirtmemiz gerekiyor.
İngiltere’nin İran konusundaki tavrı ne ise diğer Avrupalı devletlerin tavrı da oydu.
Arada bir farktan söz edilecekse o da İngiltere, diğer Avrupalı devletlere nazaran
daha etkin bir güç olması ve İran’ın, İngiltere’nin sömürgelerine giden yolların
üzerinde olmasıdır.
İngiltere, sanayi devrimini gerçekleştirdiğinden bu yana birçok yeri,
hammadde ve pazar ihtiyacını karşılamak için kendisine hedef seçmişti. Bu
sömürgeci hedefleri doğrultusunda kontrol altında tutmak istedikleri coğrafi
parçalardan birisi de İran coğrafyasıdır. İran, tarihi geçiş yolları üzerinde olmasından
dolayı en çok dikkat çeken yerlerden birisi olmuştur. Bu bağlamda özellikle Rusya
ve İngiltere arasında İran coğrafyası üzerinde karşılıklı bir rekabet vardı. Bu
rekabetten kaynaklanan birçok eylem gerçekleştirildi. Aynı zamanda çıkarları
doğrultusunda İran’dan birçok tavizler koparılmış ve imtiyaz anlaşmaları
imzalanmıştır. İngiltere, Rusya örneğinde görüldüğü gibi ülkenin ekonomik
kaynakları üzerinde hâkimiyet kurmak istemekteydi. Bu hedef doğrultusunda İran
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coğrafyası üzerindeki çıkar savaşında, çıkarları öyle gerektirdiği için, en büyük
rakibi olan Rusya ile 1907 anlaşmasını imzalayarak son derece pragmatist bir tavır
ortaya koyabilmiştir.
İngiltere ve diğer Avrupalı devletlerin İran meşrutiyet hareketi üzerindeki
etkisi, Rusya’nın etkileri ile benzeşmektedir. İngiltere ve diğer Avrupalı devletlerin
etkilerine baktığımızda meşrutiyete etkisinin iki yönlü olduğunu görebiliriz. Bu
etkilerin birincisi, sömürgeci bir güç olarak göstermiş olduğu etkiydi ki bunu başka
bölümlerde ele aldığımız için burada değinmeyeceğiz. İkincisi ise meşrutiyetin
düşüncesi konusunda bırakmış olduğu etkiydi. Biz burada ikinci mevzuu ele
alacağız.
Coğrafi olarak İran’dan uzak olan Avrupa, ilk kaynağı olduğu fikirleri bile
İran genel olarak Rusya ve Osmanlı devletleri üzerinden bu fikirleri almıştır. Ancak
bu, Avrupa ile ilişkilerin olmadığı anlamına gelmez. İran toplumunun batı toplumu
ile tanışması ilk olarak tacir ve diplomatlar üzerinden gerçekleşmiştir. Şah İsmail ve
Şah Abbas dönemlerinden itibaren Avrupa’dan gelen tacirlerin etkisi, Feth Ali Şah
döneminde (1797-1834) İran’ın Rusya’ya yenilmesiyle ve İngiltere’nin siyasîekonomik nüfuzundan sonra hızlanmıştır. 1813’teki Rus yenilgisinin sebebinin askerî
ve kültürel geri kalmışlık olarak okunması, Abbas Mirza’yı harekete geçirmişti. Geri
kalmışlığın giderilmesi konusunda Avrupa’ya öğrenciler gönderilerek71 askerî eğitim
görmeleri sağlanmaya çalışılmış; ancak yeteri başarı elde edilememiştir. Fakat bu
öğrencilerin ülkeye dönmesi ile birlikte gerçek etkileri de ortaya çıkmıştır. Bu kişiler
arasından İran’ın en önemli yenilikçilerinin çıkması tesadüfi değildir. Nihayetinde
Avrupa devletlerinde, İran’dan çok önceleri anayasal bir yönetim modeli
uygulanmaktaydı. İngiltere 1867, 1848, İtalya 1870, 1859, Danimarka 1864,
Avusturya

ve

Macaristan

1869

bir

çırpıda

sayılabilecek

batı

ülkelerin

demokratikleşme hareketleridir.
İran meşrutiyet hareketini etkileyen en önemli etken, Avrupa’ya gönderilen
öğrencilerdi. Avrupa’ya gönderilen öğrenciler ülkelerine dönünce İran’da önemli bir
değişimin yolunu açmışlardır. Bu öğrenciler, Avrupa medeniyetinin İran’a
taşınmasının önemli kaynaklarından birisidir. 1827’de Avrupa’da eğitim gören
71
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Osmanlı öğrenci sayısı 150 iken İranlı öğrenci sayısı 1851’de 29’dur. Buna
rağmen72bu öğrencilerin, az olsalar bile, İran modernleşme sürecinde yaratmış
oldukları değişim çok büyük olmuştur.
Avrupa’nın İran modernleşmesindeki en önemli yollarından birisi de buraya
gönderilen diplomatlardır. Avrupa’ya giden ilk büyükelçi 1809’da gönderilen Ebu’lHasan Şirazi’dir.73 Ebu’l-Hasan Şirazi’den sonra birçok devlet adamı Avrupa’ya
gönderilmiştir. İran’ın meşrutiyet hareketinde en fazla etkili olan ve Avrupa’da
görevlendirilen kişilerden biri de Malkom Han’dır. Malkom Han, parlamenter
hükümeti, özgürlük ve demokrasi fikirlerini Fransa ve İngiltere’den öğrenmiştir. Batı
medeniyetinin etkisinde kalan Malkom Han, 80 yıl önce batı medeniyetinin
fikirlerine tamamen teslim olmayı savunmuştur. Malkom Han İran’da batı
medeniyetinin fikirlerinin yaygınlaşması için batılı Farmason teşkilatının İran’daki
modeli olan Feramuşhane’nin kurulması74dason derece önemlidir.
Değişim düşüncesinin birinci kaynağı dışarıya gönderilen öğrenciler iken
ikinci kaynağı ise batılı devletlerden getirilen uzmanlardır. Avrupa’dan getirilen
uzmanlar, genel olarak askeri alanlarda istihdam edilmişlerdir. Ancak Belçikalı Nous
gibi mali alanda da görevlendirilen uzmanlar da vardı. Bu uzmanların da İran
modernleşmesi üzerinde büyük tesirleri olmuştur. Mirza Taki Han döneminde
Daru’l-Fünun’da Mühendis olarak Captain Zattie, eğitimci olarak Carnoto ve Dr.
Pollak’a çalıştırılan isimler meşhur örneklerdir. Ayrıca Daru’l-Fünun’da piyade,
tophane, mühendislik, tıp, süvari, cerrahi, eczacılık, madencilik bölümleri de vardı.
Burada ihtiyaç duyuldukça Avrupa’dan uzmanlar getirilmiştir.75 Mirza Hüseyin Han
döneminde de posta sistemin başına Mirza Hüseyin’in danışmanlarından ve daha
sonra sadrazam olacak Eminü’d-Devle getirildi. Bu süreçte orduyu ve posta
teşkilatını düzenlemek için Avusturya’dan uzmanlar getirildi.
Yine İran’da batılı devletlerin misyonerlik çalışmaları da Batı’nın İran
modernleşmesi üzerindeki etkileri arasında sayılabilir. Bu konuda Sykes, İran’da
telgraf hattı kurulması sırasında İngiliz memurların İranlı gençlerle temaslarında
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onları etkilediklerini kaydetmiştir. İran’da çalışan İngiliz ve Amerikalı memurların
misyonerlik faaliyetleri sonucu binlerce İranlı genci etkilediklerini iddia etmiştir.76
İran meşrutiyet hareketinde İngilizlerin meşrutiyet yanlılarının düşüncelerini
etkiledikleri en önemli dönem meşrutiyetçilerin İngiliz elçiliğine sığındıkları ve
burada oturma eylemi gerçekleştirdikleri dönemdir. Bu olaydan önce mevcut
yönetime karşı bireysel birtakım meşrutiyet talepleri söz konusu olsa da kitlesel
olarak talepler sadece mevcut yöneticilerin haksız uygulamalarına yönelik tepkiler ile
sınırlıydı. Ancak meşrutiyetçilerin İngiliz elçiliğindeki oturma eylemi döneminde
burası adeta bir siyasi mektep gibi çalışarak meşrutiyet konusundaki düşüncenin
olgunlaşmasını sağlamıştır. Daha önce gerçekleşen görüşmelerde ve pazarlıklarda
herhangi bir şekilde meşrutiyet isteriz gibi net bir talep dile getirilmemesine karşın
buradaki

eylemciler

meşruti

bir

yönetimi

istediklerini

açık

bir

şekilde

dillendirmişlerdir. Meşrutiyet ilan edildikten sonra da Belçika Anayasası örnek
alınarak İran Anayasası yapılmıştır.
f. Meşrutiyet Hareketinde Türk Etkisi
İran meşrutiyet hareketindeki Türk etkisi, İran sınırlarının içindeki Türk etkisi
ve İran’ın dışındaki Türk etkisi olmak üzere ikiye ayırmak gerekiyor. İran’ın içinde
etkili olan birçok Türk kökenli halk vardı. İran’ın sınırlarının dışında etkili olan
Türkler ise özellikle Osmanlı ve Kafkas Azerbaycanı’ndaki Türkleri sayabiliriz.
İran modernleşme tarihine baktığımızda değişimin öncülüğünü yapan birçok
ismin bir şekilde Osmanlıdan etkilendiğini görmekteyiz. Bunun birçok sebebi vardı.
Her şeyden önce Osmanlı İran’ın önemli bir komşusuydu. İran’dan Osmanlıya
çalışmaya gelen işçiler, Türk aydınlarının İran Azerileri arasındaki milliyetçilik
çalışmaları, İran Türklerinin Osmanlıyıdaki modernleşme çalışmalarını örnek
almaları, İran aydınların Osmanlı yenileşme faaliyetlerini örnek almaları, Osmanlı
diplomatlarının ve İran diplomatlarının karşılıklı faaliyetleri gibi birçok neden
sayılabilir.
Tarihe baktığımızda Ortadoğu’nun önemli iki rakip gücü olan Osmanlı ve
İran devletlerinin neredeyse kader birliği yapmışçasına bir benzerlik içerisinde
76
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olduğunu müşahede edebiliriz. Bu benzerlik, modern dönemde de sürmüştür.
Osmanlı’da II. Abdülhamit anayasayı Kanun-ı Esasi’yi askıya alarak keyfi
uygulamlara başvururken İran’da halk Nasıreddin Şah’ın zulmü altında inlemekteydi.
Osmanlı’da hürriyetin babası olan Mithat Paşa sürgüne gönderilip öldürülürken, aynı
şekilde İran’da en önemli hürriyet yanlılarından biri olan Mirza Taki Han Emir
Kebir’in katli ve onun tesis ettiği “Şuray-ı Devlet” ilga edilerek keyfi uygulamalara
hız verilmişti.77
Bu iki devletin benzerlik içerisinde olmasının önemli bir sebebi her iki devlet
kültürel, etnik ve dinsel olarak aynı kökene sahip olmasıdır. İran’ın son bin yıllık
tarihi Türk kökenli hanedanların işbaşında olduğu bir tarihtir. İran’da Gazneliler,
Selçuklular, Afşarlar dâhil olmak üzere özellikle Safeviler ile birlikte Türk kökenli
hanedanlar İran tarihinde başat bir rol üstlenmişlerdir. İran meşrutiyet hareketi ve bu
hareketin gerçekleşmesini hazırlayan süreçte de hem iktidarda Türk kökenli Kaçar
Hanedanı bulunmakta hem de meşrutiyet hareketine öncülük eden halkın büyük bir
kısmı Türk kökenliydi. İran’da Türk nüfusunun İran’ın genel nüfusu içerisindeki
nüfusa oranla büyük bir yekûn teşkil ettiği herkesin malumudur. Bugün dahi bu
durum böyledir. Resulzâde 1900’lerin başında İran’ın nüfusunun dokuz milyon
olduğunu ve bu nüfusun üç milyonunun Türk olduğunu dile getirmiştir.78 Bu kadar
yoğun Türk nüfusun olması Osmanlının İran üzerinde daha etkili olmasını
sağlamıştır. Burada yaşayan Türkler Osmanlıyı yakından takip etmekteydiler.
Bilindiği gibi Osmanlı Birinci Meşrutiyeti 1876’da ilan etmişti. Osmanlının
bir Avrupa devleti sayılması ve coğrafi açıdan Avrupa’nın içinde olması batılı
fikirlerin hızlı bir şekilde Osmanlı içlerine dağılmasına zemin oluşturmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu’nun etnik, din ve dil açısından çeşitlilik arz etmesi ve
Osmanlı Devleti’nin bünyesinde gayrimüslim unsurların yoğun olarak yaşaması
batılı değerlerin Osmanlı coğrafyasında hızlı bir şekilde yolculuk yapmasına neden
olmuştur. Fransız İhtilalı’nın yaratmış olduğu düşünceler Osmanlı halkları üzerinde
çok çabuk bir şekilde etkili olmuştur. Özellikle milliyetçilik düşüncesinin ve
Avrupa’nın teknik olarak üstün olması karşısında Osmanlının yaşamış olduğu
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sorunlar, çok erken dönemlerde modernleşme çalışmalarına başlamalarına sebep
olmuştur. Osmanlı modernleşmesinin önemli bir yanı çok geniş bir yelpazede
reformların yapılmasıdır. Buna karşın İran modernleşmesi Osmanlıya göre son
derece geri bir durumdaydı. Zaten yapılan reformların büyük bir kısmı Osmanlıyı
taklit ederek gerçekleştirilmişti. Osmanlıda birinci ve ikinci meşrutiyet döneminde de
geniş bir kitle tarafından meşruti değerleri talep eden durum söz konusuyken buna
karşın İran’da meşrutiyetin ilanından birkaç ay öncesine kadar ciddi bir meşrutiyet
bilinci hâkim değildi. Birkaç aydın haricinde kimse, meşrutiyetin ne demek olduğunu
bile bilmemekteydi.
Osmanlı ile İran arasında entelektüel ilişkiler tanzimat ve meşrutiyet
dönemlerinde yoğunlaşıyor.79 Bu dönemler boyunca İran birçok farklı kaynaktan
Osmanlı entelektüel birikiminden beslenmiştir. İran modernleşme çalışmalarına
baktığımızda birçok modernleşme çalışmasını Osmanlıyı örnek alarak başlattığını
görmekteyiz. Bunun en önemli göstergesi askeri alanda başlatılan modernleşme
çalışmalarıdır. Algar’a göre: “XIX. Yüzyılda Osmanlı devletindeki ıslah teşebbüsleri
örnek alınarak, İran’ın siyasi düzeninde bazı değişiklikler yapıldı. Hatta Osmanlı
devletinde kullanılan tanzimat, nizam-ı cedit ve nihayet meşrutiyet gibi terimler
Osmanlıcadan Farsçaya geçti. İranlı aydınlar Osmanlı kurumlarını ve Osmanlı
kanunlarını almak için çalışmalar yapmıştır. Ancak İran uleması bunları engelleme
yönünde olmuştur. Cleveland, İranlı reformistlerin Osmanlının reformlarından
etkilendiğini belirtirken Türkçeden yapılan tercümelerin rolüne vurgu yapmaktadır.80
Ancak tüm bunların yanında aslında en fazla üzerinde durmayı hak eden konu
Osmanlı entelektüel ortamının, İstanbul’da yaşayan İranlı entelektüel çevresi
üzerinde bırakmış olduğu tesirdi. İran modernleşmesi üzerinde önemli etkiler bırakan
Mirza Cafer Han, Mirza Hüseyin Han Sipahsalargibi birçok yenilikçi isim ve
meşrutiyetçilerin önemli figürlerinden olan Seyit Hasan Takizade81 Osmanlı düşünce
dünyasında yeteri kadar beslenmişlerdir. Buralardan edinmiş oldukları düşünceleri
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kendi ülkelerine taşımışlardı. Kaldı ki kavram olarak meşrutiyetin İran’a giriş
serüvenine baktığımızda Mirza Hüseyin Han Sipahsalar’ın eliyle Osmanlıdan
alınmıştır.82
Osmanlı meşrutiyet hareketinin İranlı aydınlar tarafından yakından takip
edildiğine dair elimizde birtakım bilgiler vardı. Örneğin İran meşrutiyet hareketinin
önemli aydınlarından biri olan Malkom Han, Osmanlı meşrutiyetini değerlendirirken,
Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamit’in kanunun önemini anladığından ve tahta
oturur oturmaz Kânûn-i Esâsî’yi ilan etmesinden dolayı ebediyete kadar iyi bir isimle
anılacağını söylemektedir.83
İran meşrutiyet hareketinde önemli bir yer tutan İran basınının önemli
yurtlarından birisi de İstanbul’dur. Bu konuda özellikle sayabileceğimiz Ahter
gazetesinin önemli hizmetleri olmuş ve bu gazete Osmanlı düşünce ikilimde
çıkarılmıştır.
İran-Osmanlı tarihinde Şiilik ve Sünnilik anlaşmazlığından dolayı pek
rastlanmayan bazı durumlar bile bu süreçte gerçekleşmiştir. Şii ulema Osmanlı
sultanına bir mektup yazarak, mektubunda sultanın Müslümanların lideri olduğu
hatırlatmasında bulunarak yaşanan sorunlara müdahale etmeye davet etmişlerdir.84
İran meşrutiyetinde önemli görev ifa eden isimlerden biri de Osmanlının
Tahran’daki elçisi Şemseddin Bey’dir. İktidara muhalif olan kesimler şaha kendi
isteklerini sağlıklı bir yolla ulaştıramadıkları için Osmanlı Devleti’nin İran’daki
büyükelçisi Şemseddin Bey’den kendileri ile saray arasındaki görüşmelerin
aracılığını yapmasını talep etmişlerdir.85 Osmanlı Devleti, İran meşrutiyet hareketini
çok yakından takip etmiştir. Hatta Şemseddin Bey İran’da meşrutiyetle ilgili
gerçekleşen bütün durumları Osmanlıya raporlar halinde bildirmiştir.86
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Meşrutiyet hareketinde Türk etkisi, sadece Osmanlı devletinin etkisi ile sınırlı
değildir. İran meşrutiyet hareketi üzerinde Osmanlı devletinden daha çok İran’daki
Türk kökenli halkların etkisi vardır. Nüfusunun yaklaşık olarak üçte biri Türk
kökenli olan İran’da, modernleşme döneminde gerçekleştirilen hemen hemen bütün
etkinliklerde buradaki Türk etkisini görmek mümkündür. Meşrutiyet hareketinin
öncüleri arasında Resulzâde’nin ifadesiyle “evail-i inkılâpta yoktan bir kıyam
yaratan Settar Han gibi kahramanlara, Abbas Ağa gibi fedailere, Said Salmasi gibi
hürriyet şehitlerine”87 rastlamak mümkündür. Settar Han, meşrutiyette oynamış
olduğu öncü rolden dolayı meşrutiyet hareketinin milli lideri olarak kabul
edilmektedir.
Elbette etki sadece birkaç isim düzeyinde değil topyekûn bir halk olarak
meşrutiyete katılım gösterilmiştir. Bunun en büyük göstergesi Tebriz halkıdır.
Tebriz, meşrutiyetin kaderini ve dolayısıyla İran’ın kaderini belirleyen bir şehirdir.
Resulzâde şöyle demektedir:
“Azerbaycan’ın İran meşrutiyetindeki mevki’i kalbin bedendeki mevki’i
mesabesindedir. Azerbaycan ahrarâne harekâtın meydanı, Tebriz ise onun
kahramanlıklar gösteren bir merkezi olmuştur. Altı seneden beri imtidad
eden muharebât-ı dâhiliyenin fevka’l-âde sıkıntıları fedakâr İran Türklerinin
düş-ı tahammül ve mahiyetlerine yüklenmiştir ki hâlâ o ağır yükü
taşımaktadırlar. Fransa inkılâbında Marsilya, Osmanlı inkılâbında Selanik
ne ise İran inkılâbında da Tebriz odur. Tebriz, İran inkılâbının ateşler
yağdıran bir menba’ı idi. Azeri Türklerinden teşekkül eden hürriyet
mücahitleri bütün İran zulmet-pesendânına karşı merdâ göğüs germiş,
dayanmıştır. İran’ın Enver ve Niyazi’si, Settar Han ile Bakır Han’ın
kumandası altında Tebriz’in on bir aylık bir muhasaraya karşı gösterdiği
kahramanlık öyle şanlı safhaları vardır ki bu bahadır Türklerin İranlılar
arasında “evlad-ı gayur-ı Azerbaycan” diye temayüz etmeleri pek
haklıdır.”88
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nehridir. Her iki Azerbaycan aynı ırktan, aynı dinden ve aynı dili konuşan bir halktır.
Azerbaycan halkı arasında maddi ve manevi ilişkiler hiç eksik olmamıştır. Bu ilişki o
kadar canlıdır ki, bir yandan çıkan bir eser hemen diğer tarafa da geçmekteydi.
Böylece sınırın her iki yanında sıcak bir manevi bağ oluşmaktaydı. 89 Bu sıcak ilişki
sayesinde Kafkas Azerbaycanı’nda çıkan gazeteler İran muhacirleri aracılığıyla İran
Azerbaycanı’na ulaştırılmaktaydı. Bu yayınların Tebriz, Hoy, Salmas gibi
merkezlerde birçok okuyucusu vardı. Burada Türkçe gazeteler de yayınlanmıştır.
Aynı zamanda Bakü, Gence ve Tiflis’te oturan İranlılar yerli halkı taklit ederek
sonraları İran meşrutiyeti üzerinde büyük etkileri olacak olan encümenlerin
kurulmasını sağladılar. Bu encümenler İran meşrutiyetinin ilk propaganda
hücreleridir. Kafkasya’da kurulan bu ilk İranlı Azeri encümenler İran’ın her tarafına
propaganda eserlerini ve evraklarını göndermekteydiler. Bu eserlerde hükümetten
yenilik taleplerinde bulundukları gibi İran’da da encümenlerin kurulmasını teşvik
etmekteydiler. Kısa bir müddet sonra İran Azerbaycanı’nın muhtelif yerlerinde bu
gibi encümenler kurulmuş ve faaliyete geçmiş olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda
birkaç Kafkas Azeri genci İran Azerbaycanı’na giderek fiilen inkılâp hareketlerine
karışmışlardı.90 1907’nin Ağustosunda Atabey meclisten çıkarken Tebrizli Abbas
Ağa isimli bir kişi tarafından öldürüldü. Abbas Ağa’nın üzerinde çıkan bir kâğıtta,
“Azerbaycan encümeni azalarından ve fedailerinden on numaralı fedai” mealinde bir
yazı görülmüştür. Abbas Ağa’nın bu cesurane hareketi, şahı ve taraftarlarını derin
endişeye gark etmiştir. Aynı derecede özgürlük taraftarlarına sevinç ve cesaret
bahşetmiştir.91
İran Türklerinin meşrutiyet için yaptıkları bunlarla da sınırlı değildi.
Sorumluluklarının bir gereği olarak meşrutiyetçilerin kazanımlarını ellerinden alma
girişimlerine karşı, Tebriz Encümeni Aralık 1907’de meclise, Muhammed Ali Şah’a
ve bu kazanımları ellerinden almaya çalışan diğer encümenlere bir telgraf
göndererek, Muhammed Ali Şah’ın yeminini bozduğundan dolayı Tebriz Encümeni
tarafından azledildiğini duyurması, meşrutiyetini koruma konusunda ne kadar hassas
davrandığını göstermektedir.
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Tebriz Encümeni’nden giden bu telgraf o kadar etkili oldu ki bunu örnek alan
diğer şehirler de bu tepkiyi göstermişlerdir. Tebriz Encümeni’ne müteakip bu
eylemlerin olması Tebriz halkının lider özelliğini göstermesi açısından çok
önemlidir.92 Bu tehditlerden ürken şah, geri adım atmıştır; ancak yeniden meşrutiyet
hareketini şiddetle yok etmeye çalışınca Tebriz Encümeni silahla direnme pahasına
meşrutiyeti korumaya çalışmıştır.93
Muhammed Ali Şah’ın Tebriz direnişini kırmak için gerçekleştirmiş olduğu
kuşatma karşısında Tebriz halkı 11 aylık şanlı bir direnişle meşrutiyeti korumayı
başarmış ve İran halkının umudu olmuştur.94 İran meşrutiyetini başlatan başka
şehirler ise de meşrutiyeti gerçekleştiren şehir ise Tebriz’dir. Onu gerçekleştiren halk
Tebriz Türk halkıdır. Onu gerçekleştiren lider İran’ın milli lider olarak kabul ettiği
Settar Han’dır.
C. MEŞRUTİYETE ETKİLERİ AÇISINDAN ÖRGÜTLENME VE BASIN
a. Meşrutiyet Yolunda Basın

Meşrutiyet hareketinde basın, aydınların fikirlerini duyurma, halkı uyandırma
aracı ve şaha karşı muhalefetin en önemli araçlardı. Halka ulaşma konusunda din
adamları kadar şanslı olmayan aydınlar düşüncelerini halka ulaştırma ve halkı
bilinçlendirme konusunda araç olarak daha çok gazete ve kitapları kullanmışlardır.
Kaçarlar döneminde İran düşünce yapısının değişmesi, siyasi ve sosyal olayların
meydana gelmesinde en büyük etki basın yoluyla gerçekleşmiştir. Bu nedenle
meşrutiyet üzerindeki basının etkisinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.
Meşrutiyet hareketinde etkili olan gazetelere baktığımızda genel olarak İran
coğrafyasının dışında neşvünema bulduğuna şahit olmaktayız. İran’ın içinde de
birçok gazete çıkarılmış; ancak bu gazeteler insanları etkilemesi bakımından ülke
dışında çıkarılan gazeteler kadar etkili olamamışlardır. Bunun en büyük sebebi, ülke
sınırları içerisinde basılan gazetelerin büyük bir kısmının devlet gazetesi olmasıydı.
Devlet gazetelerinin hükümete ve şaha karşı, halkı bilinçlendirmek için herhangi bir
faaliyet içerisinde olması, doğal olarak, beklenebilecek bir durum değildi. Bununla
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birlikte biz burada hem İran’ın içinde basılan resmi ve özel gazetelerden hem de
dışarıda basılan gazeteler hakkında bilgi vermeye çalışacağız.
İran’da ilk gazete 1815 yılında İngiltere’ye giden öğrenci grubunda bulunan
Mirza Salih Şirazi tarafından (25 Muharrem 1253) 1819 yılında aylık olarak
çıkarılmaya başlanmıştır. Gazetenin ilk sayısı “Ahbâr ve Dâru’l-Hilâfe” adı ile
çıkmıştır.95 Bu gazete Osmanlının ilk resmi gazetesi olan ve 1831’de çıkan “Takvim-i
Vekâyi” gazetesi tarzında idi.
İran’da ikinci gazete Mirza Taki Han Emir Kebir tarafından “Vekâ’iyiİttifâkiye” adı ile çıkarıldı. Vekâ’i-yiİttifâkiye ismi için ise hem Osmanlı Takvim-i
Vekâyi’si hem de Mısır’daki “Vekâ’i-yi Mısriye”örnek alınmıştır. “İttifâkiye”
kelimesinin ise, gazete başlığındaki anlamın güçlendirilmesi amacıyla kullanılmış
olabileceği tahmin edilmektedir. Vekâ’i-yiİttifâkiye haftalık çıkarılmaktaydı. Gazete
iç ve dış olayları içermekteydi. Bu gazetenin adı, 471. sayıdan sonra “Ruznâme-yi
Devlet-i Aliye-yi İrân” olarak değiştirilerek yayınlandı.96 591. sayıya kadar bu isim
ile çıkarıldı. Bu tarihte Nasıreddin Şah’ın fermanı ile bu gazete yerine şu gazeteler
çıkarılmaya başlandı: “Rûznâme-yi Dovleti ” “Rûznâme-yi Milletî” ve “Rûznâme-yi
ilmi” gazeteleri yayınlandı. Gazete ismi yüksek bir mülk sahibi tarafından
değiştirildi. “Rûznâme-yi‘Dovleti’, ‘İlmi’ ve ‘Milleti’” gazeteleri bir gazeteye
düşürüldü. Bu gazeteler “İran” gazetesi olarak değiştirildi ve “İran” gazetesi
meşrutiyet hareketine kadar yayınlandı. “İran” gazetesinin adı “İran Sultani” olarak
değiştirilmiştir. Mirza Hüseyin Han, bakanlık ve sadrazamlık görevini yürüttüğü on
yıl boyunca bu gazetenin denetimini elinde tutmuş ve yazdığı makalelerde Avrupa
tarzı eğitim, Osmanlı devletindeki reformlar, Japonya’daki modernleşme çabaları ve
Mısırlı kadınların eğitimi gibi konulara da yer vermiştir.97
Bir başka gazete ise 1875 yılında merhum Mirza Hüseyin Han Sipahsalar
tarafından Belçikalı bir mühendis olan Baron de Norman’ın yardımları ile çıkardığı
iki dilli (Farsça ve Fransızca) olan gazetedir. Bu gazete “Vatan” adı ile çıkarıldı. Şah,
bu gazetenin ilk sayısındaki başmakaleden korktuğu için bu gazetenin yayınını
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durdurdu.98 Yine askeri amaçlarla Mirza Hüseyin Han Sipahsalar tarafından
“Rûznâme-yi Nizami İlmiye ve Edebiye” adı ile bir gazete çıkarıldı. Bu gazete üç yıl
boyunca çıkarılmaya devam etti. Daha sonra bu gazete yerini “Merih” adlı bir
gazeteye bıraktı. Bu gazetenin haberlerine baktığımızda ordunun resmi haberlerini
yayınlar niteliktedir. 1883 yılında “Rûznâmeye Ahdi Nasıri Şeref” adı ile yeni bir
gazete çıkarıldı. Bu gazete dönemin devlet adamlarının tanınması için çok iyi bir
senettir. Çünkü her sayısında bir devlet adamının hayatı hakkında bilgiler vermekte
ve onları tanıtmaktaydı. Gazete, sadece İran büyüklerini tanıtmamakta, aynı zamanda
dünyaca tanınmış büyük şahsiyetler hakkında da tanıtımlar yapmakta idi. İsfahan’da
da Nasıreddin Şah’ın oğlu Zıl’es-Sultan’ın emri ile “Ferheng” adında bir gazete
yayınlandı.99
Nasıreddin Şah’ın sarayının gazetelerinden bir başkası “İttila” gazetesidir.
“İttila” gazetesi 1878 yılında yayın hayatına başladı. Bu gazetenin yayın hayatı
yaklaşık 10 yıl sürmüştür. Gazete ile ilgili görüş belirtenler bu gazetenin çok yararlı
olduğu noktasında birleşmişlerdir. Nasıreddin Şah, seferlerinde küçük ve hafif bir
basımevini kendisiyle birlikte götürürdü. Burada yolculuk esnasında gerçekleşen
olaylar yazılmaktaydı. Bu tarz gazetelere “Mir’atü’s-sefer ve Meşkutu’l-hazer” ve
diğeri “Ordu-yu Hümayun” gazetesidir.100
Muzaffereddin Şah döneminde çıkan gazeteler ya Nasıreddin Şah’ın çıkardığı
gazetelerin bir devamı ya da onların taklidi idiler. Bu gazetelerin en önemlisi
“Şerâfet” idi ki “Şeref” gazetesinin taklidi gibiydi. Bu gazete 6 yıl boyunca
yayınlanmıştır. Bu gazete kâğıt, hat, güzellik, sanat yönünden döneminin en iyi
hattatlık ve nakkaşlık delili idi. Buna ek olarak Nasıreddin Şah döneminde çıkarılan
başka bir gazete de “Hulasatu’l-Havadis” adı ile yayınlandı. Cuma ve Perşembe
günleri hariç haftanın tüm günlerinde yayınlanıyordu.101
Şu ana kadar saydığımız

gazeteler, devlet

gazetesi

olarak

yayın

faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Devlet gazeteleri, genelde devleti koruyan bir politika
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gütmüşlerdir. Her şeye rağmen milletin bilinçlenmesinde küçük de olsa katkılarından
söz edilebilir.
Halkta fikri uyanış sağlayan gazeteler, genellikle devletle bağlantısı olmayan
sivil gazetelerdir. İran’da bu gazeteleri de iki başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan
biri yurtdışında yayınlanan gazeteler ve diğeri yurtiçinde yayınlanan gazetelerdir.
Yurtiçinde çıkarılan gazeteler sarayın etkisinden kurtulamadıkları için düşünce
özgürlüğü konusunda çok etkili olamamaktaydı. Ancak yurtdışında yayınlanan
gazeteler, insanların beyinlerinde birer şimşek gibi çakarak karanlık yollarını
aydınlatmaktaydı. Gazete yöneticileri, şahların kontrolünden ne kadar uzak iseler
fikirlerini daha özgür bir şekilde dile getirebilmekteydiler. Sivil gazete diye
adlandırabileceğimiz bu gazeteler bazen gizli bazen de aşikâr olarak ülkeye giriş
yapmakta ve elden ele dolaştırılarak okunmaktaydı.
Yurt içinde devletten bağımsız olarak çıkarılan ilk gazete “Terbiyet”
gazetesidir. İmtiyaz sahibi Muhammed Hasan Han Zekau’l-Mülük Furuği’idi.
Gazetenin ilk sayısı 16 Aralık 1896 tarihinde çıkarıldı. Yani Muzaffereddin Şah’ın
iktidarının ilk yılında çıkarıldı ve son sayısını ise 14 Mart 1907’de Muhammed Ali
Şah’ın ilk yılında çıkarıldı. Toplam 434 sayı çıkarılan Terbiyet, İran’daki gazete ve
dergilerin tamamının içinde kalitesi, güzel yazısı ve kâğıdı ile ön plana çıkıyordu.
İçerik olarak ilmi makaleler ve Avrupa’nın ilerlemesinin sebeplerinin neler olduğunu
işleyen yazılar yayınlanmıştır. Gazetenin cevap aradığı en önemli soru, Avrupa da ne
oldu ki Avrupa bu şekilde gelişti? Gazetede saray haberlerinin yanı sıra dış dünyada
gelişen bazı olaylara da yer verildiğini görmekteyiz. Diğer bir gazete ise “Edeb”
Edibu’l-Memalik Ferahani’nin çabaları ile ilk olarak Tebriz’de daha sonra ise
Tahran’da çıkarıldı. Gazetenin yayın tarihi 1901’dir. Edep gazetesi Terbiyet gazetesi
kadar olmasa da dönemin önemli gazetelerinden birisidir.102
Yurt dışında çıkarılan en eski gazete “Ahter” gazetesidir. Gazetenin ilk sayısı
13 Ocak 1876 tarihinde İstanbul’da çıkarıldı. Bu gazetenin yayın hayatı yaklaşık
olarak 23 yıl devam etti. Bu gazete, dönemin büyüklerinin en fazla önem verdikleri
gazetedir.103Ahter, dönemin İran Sefiri Hâcî Şeyh Muhsin Hân Muinu’l-Mulk’un
102
103

A.İ. Rızvani, a.g.e., s. 27 vd.
A.İ. Rızvani, a.g.e., s.28

118

teşvik ve onayıyla kurulmuştur. Ağa Muhammed Tahir Tebrîzî’nin yönettiği
gazetenin yazı işleri, esasında İran Sefaret ve Başkonsolosluk birinci naibi ve
mütercimi olan Mîrzâ Necef Ali Hân Hoyî ile “Ahterî” lakabıyla anılan Mîrzâ Mehdî
Tebrîzî’nin yönetiminde çıkarılmıştır. Yayın yeri o dönem İranlıların en önemli
faaliyet merkezi konumundaki Valide Hanı’nda olan Ahter, ilk kurulduğu dönem
cuma ve pazar günleri hariç her gün yayınlanmış, daha sonra cumartesi ve çarşamba
olmak üzere haftada iki gün, son yıllar da ise haftada bir gün yayınlanmıştır.
Gazetede haberler politik içerikli makalelerden daha öncelikli olmakla birlikte
sayıların çoğunda, haber ve makalelerin dengeli bir birliktelik oluşturdukları
gözlenmektedir. Diğer yandan Ahter, ilk yıl Osmanlı Devleti’ndeki anayasal rejimin
etkisiyle peş peşe, özgürlükçü bir söyleme sahip, modernizm ile ilgili kavramların
tanıtılmaya çalışıldığı başmakaleler yayınlamıştır.104 Ahter gazetesini II. Abdülhamit
kapatmıştır.105Ahter’in

yayınlanmasının

ardından

bağımsız

İran

gazeteciliği

İstanbul’daki gelişimine de devam etmiştir. Şems, Fikr-i İstikbâl, Âzâdî, Suruş,
Şâhseven, Şeydâ, Pars ve Hâver gibi gazeteler özellikle İran’ın meşrutiyet
döneminde etkili olmuş yayınlardır.106
Etkileri açısından en fazla gürültü koparan gazete “Kanun” gazetesidir.
Kanun, 1890 yılında Londra’da çıkarıldı. Gazetenin müdürü ve sahibi Mirza Malkom
Han Nazımu’d-Devle’ydi. O 1889’da -Nasıreddin Şah Londra’ya seyahate
çıktığında- Malkom Han Londra’da İran büyükelçisi olarak bulunmaktaydı. Malkom
Han yaratıcılığı sebebiyle şahtan piyango imtiyazını almayı başarmıştır. Ancak şahın
Tahran’a dönmesi üzerine Atabek Emine’s-Sultan’ın tahrikleri sonucu şah, piyango
imtiyazını vermekten vazgeçti. Vazgeçme sebebi olarak piyangonun şeriata uygun
olmadığını ileri sürdü. Malkom Han, piyango imtiyazının iptal edilmesine sert tepki
gösterdi ve bunun üzerine çıkarmış olduğu Kanun gazetesinde -Şahtan ve saraydan
uzak olduğu için- alabildiğine sert eleştiriler içeren yazılar kaleme aldı.107
İlk sayısı 1890 yılında yayımlanan Kanun gazetesinin son sayısı ise 1898
yılında çıkarılmıştır. Kanun gazetesi düzensiz bir şekilde yayınlanmaktaydı. Malkom
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Han, toplamda 40-50 sayı çıkardığını bildirmektedir. Ancak bakıldığında 41’den
sonra başka bir sayıya rastlanmamıştır.
Malkom Han Kanun gazetesindeki yazılardan birinde arka arkaya şu soruları
sıralayarak bu sorularının cevaplarını aramıştır. Sorulara vermiş olduğu cevaplarla
rejime sert eleştiriler getirmiştir. “Neden insanların evlatlarını dışarıda eğitmelerine
izin vermiyorlar? Neden Şah’ın kendisi üç kez Avrupa’ya gitti de şehzadelerin
yerlerinden bile kıpırdamalarına izin vermedi? Neden ilim ve erdeme bu kadar çok
düşmanlık besleniyor? Çünkü halkımızın mümkün olduğunca cahil ve kör kalmasını
istiyorlar. Malkom Han, yönetimin bunu yapmakla halkın hiçbir şeyi görmemesini,
duymamasını, bilmemesini ve cahil kalmasını sağlamak için değerlendirmesinde
bulunuyor.

Eğer

Avrupa’ya

gidecek

olurlarsa

mutlaka

uyanacaklar

ve

bilinçlenecekler.108
Meşrutiyet öncesinde İran sınırları dışında çıkan değerli ve sivil gazetelerden
biri de Hablu’l-Metin gazetesidir. Gazete, 1893 yılında Hindistan’ın Kalküta
şehrinde çıkarılmıştır.1091893-1933 yılları arasında Ağa Mirza Seyyîd Hoseyn Kâşânî
tarafından haftalık olarak Hindistan’da yayınlanan Hablu’l-Metin, keskin bir
Panislamizm taraftarı olmuş; öyle ki Hâcî Zeynu’l-Abidîn Tegyuf isminde biri,
gazetenin Necef ve diğer bölgelerdeki ulemaya ücretsiz dağıtılması için yüklü
miktarda para göndermiştir. Buradan ulema ile gazete arasındaki bağlantılar tespit
edilmektedir. İran’a, İran’daki gazetelerden daha çok nüfuz etmiş olan Hablu’lMetin’de, İran Hükümeti sert bir dille eleştirilmiş, diğer gazetelerden farklı olarak
siyasi analizlerin yapıldığı makaleler de yayınlanmış ve bu makaleler muhalifler
üzerinde etkili olmuştur.110
Hablu’l-Metin, memleketin içinde bulunmuş olduğu kötü hal ile ilgili yazılar
yazmakta ve bu sorunlarla ilgili çözüm önerilerini sunmaktaydı. Hablu’l-Metin
gazetesi, dönemin İran’ın da en fazla tanınmış gazeteydi. Ruslardan alınan borcu
şiddetle kınayıp eleştirdiği için İran’a girişi dört yıl engellenmiştir. Bu gazete
defalarca meşrutiyet hükümetinin ya da meşru hükümetin kurulması çağrılarını
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yinelemişti. Büyük bir etkiye sahip olan Hablu’l-Metin gazetesi, halk tarafından
büyük bir zevkle takip edilmiştir.111 İran’da en fazla okunan ve faydalanılan gazete
olan Hablu’l-Metin, İran’da çok ciddi bir fikri akım meydana getirmiştir. Hürriyet
taraftarlarının çoğu ondan ilham almış ve meşrutiyet fikrini ondan öğrenmişlerdir.112
Diğer gazeteler Süreyyâ, Perverîş ve Hikmet gazeteleridir. Bu gazeteler
Mısır’ın başkenti Kahire’de yayınlanmıştır. Hikmet gazetesi, Nasıreddin Şah’ın
öldürülmesinden üç yıl önce, yani 1892 yılında çıkarılmaya başlandı. Süreyyâ
gazetesi ilk sayısını 1898, Perverîş 1900 yılında yayınlandı. Her üç gazetenin
yöneticileri vatanperver kişilerdi. Çıkardıkları gazetelerin amacı, İranlıların fikri
uyanışlarını sağlamaktı.113
Meşrutiyete en yakın dönemde çıkarılan gazete “Çehrenümâ” gazetesidir. İlk
başta bu gazete İskenderiye’de ve daha sonra Kahire’de yayınlanmıştır. Gazetenin ilk
sayısı 1904 yılında çıkarılmıştır. Değerler açısından gazetenin içeriğine baktığımızda
Ahter, Süreyyâ, Hikmet, Perveriş gibi gazetelerden daha değersiz değildi; ancak
sunum açısından bu gazetelerden daha geriydi.114
Meşrutiyetin gerçekleşmesi, gazetelerin sayısında da büyük bir patlama
meydana getirmiştir. Meşrutiyetin ikinci yılında gazete sayısında önemli bir artış
yaşanmış, 1907 yılında 84 gazete çıkarılmıştır.115
Meşrutiyetin gerçekleşmesini sağlayan birçok dinamik var olmasına rağmen
meşrutiyet ikliminin oluşmasını sağlayan en önemli etken şüphesiz gazetelerdir.
Gazete yayınlarının fikri uyanış üzerindeki etkileri tartışılamaz niteliktedir. Fikri bir
uyanışın aracı olan gazetelerin kullanmış oldukları isimlere baktığımızda nasıl bir
düşünsel iklime sahip olduklarını anlayabiliriz. Başta eşitlik, hürriyet ve kardeşlik
olmak üzere bidari, terakki, temeddün, vatan, ademiyet, ümit, asr-ı nov, nida-yı
vatan, islah, ikbal, hakikat, adalet, istiklal, hukuk, azadi, müsavat, ahavat116 gibi
modern bir anlayışın taşıyıcısı olan isimlerin kullanılması gazetelerin meşrutiyet
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hareketindeki önemini göstermektedir. Gazeteler halkın şikâyetlerinin ve isteklerini
dile getirerek halkın düşüncelerinin derinleşmesini sağlamışlardı.117
Meşrutiyet hareketi her alanda etkili olduğu gibi doğal olarak ülkenin
edebiyatına da yansımıştır. Hem meşrutiyet öncesinde hem de meşrutiyet sonrasında
birçok eser kaleme alınmıştır. Bir grup yazar ve şair, özgürlük taraftarları adı altında
bir araya gelerek kalemleri ile açıkça özgür bir şekilde mücadele etme imkanı
bulmuşlar. Gazetelerde yazılan nesir yazıları tek başına özgürlük taraftarlarının
ihtiyaçlarına cevap verememekteydi. Nesrin yanında bu ihtiyacın bir kısmını da şiir
tamamlamaktaydı. Yine dönemin gazetelerinde başka bir edebi tür olan mizah da
rejimin bozuk taraflarını dile getirerek bu eksikleri alay konusu etmekteydi. Mizahi
ve eleştirel fıkralar bu dönem edebiyatında çoğalmıştır. Mirza Ağa Han Kirmânî ve
Dihğoda bu alanda uğraş veren önemli isimlerden sayılmaktadır. 118
1906 yılında Tiflis’te Molla Nasreddin adı ile bir gazete yayınlandı. Bu
gazeteyi Mirza Celil Muhammed Kulizâde kurmuştu. Bu gazetenin bütün İslami
doğu milletleri ile alakası bulunmaktaydı. Mizah ile karışık sade bir dil kullanan
gazete, ülkenin kusurlarını karikatür, şiir ve hikâyelerine konu etmekteydi.
Meşrutiyetin başlangıcında bazı yazar ve şairlerin bu gazeteye özel bir ilgileri vardı.
Meşrutiyet dönemindeki aydınlar arasında Ali Ekber Dehhodâ, Talibof ve Mirza
Malkom Han mizah yazmaya büyük bir alaka gösteren meşhur aydınlardandır.
Meşrutiyetten sonra da mizah yazımı ve söylemi devam etmiştir.119
Bütün devrimlerde olduğu gibi bu süreçte en önemli hamle sansürün
kaldırılmasıdır. Sansürün kaldırılması, birçok gazeteye fikirlerini açık bir şekilde
savunma olanağı vermiştir. Brown’a göre çok rağbet gören gazetelerden Sur-i İsrafil
(İsrafil’in borusu) dinsel çağrışımlı adına rağmen düpedüz aşırılık yanlısı ve lâik’ti.
Büyük bir bölümü Farsça sözlük yazarı olan Dehhoda tarafından kaleme alınan
yazılarda siyasal yorumlarla birlikte taşlamalar ve şiirlerde kaleme alınmıştır. Toprak
sahibi ulema da dâhil olmak üzere zenginler sınıfını “sıradan halkı” (avam)
sömürmek ve cahil bırakmakla eleştiriyordu. 5000’i bulan tirajı ile diğer gazeteleri
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açık ara geride bırakmıştı. Dehhoda, ilahiyat ilimlerini de okuduğu için ulemaya
yönelik eleştirilerinde daha iğneleyici olabiliyordu.120
Son olarak gazetelerin okuyucu üzerindeki etkilerinin nasıl olduğu konusunda
Kesrevi’nin düşüncesi çok önemlidir. Bu gazetelerden bahseden Kesrevi bir kısmını
iyi ve bir kısmını kötü olarak adlandırmaktadır. Kesrevi, iyiliği Ahter gazetesinden
öğrendiğini ve gazete makalelerinin birçok kişinin uyanışını sağladığını dile
getirmiştir. Bir gün babası ile Ahter’deki bir makaleyi okuyan Kesrevi orada şunun
yazılı olduğunu belirtmektedir: “Avrupa’da bin kişiden 10 kişi okuma yazma
bilmiyor; fakat İran’da bin kişiden sadece 10 tanesi okuryazar. Bunu sebebi hem eski
kötü olan eğitim tarzı hem de alfabenin zor olmasıdır. İran’da da modern eğitim tarzı
uygulanması gerekiyor.” Bu sözler bende ve babamda büyük bir tesir bıraktı. Bunun
üzerine “Ben ki mollazâde idim Necef’e gidip mollalık okulunda okumam
gerekirken babam beni İstanbul, Mısır ve Beyrut’a çağdaş eğitim sisteminin olduğu
okullara gönderdi.121
Sadece bu açıklamalara kulak verilse bile bu süreçte gazetelerin İranlıların
fikri uyanışlarının gerçekleştirilmesi konusundaki öneminin takdir edilmesi için
yeterlidir diye düşünüyoruz. Gazeteler sadece bir bilgilendirme aracı değildirler.
Aynı zamanda halkları yönlendirmek ve onları eğitmek içinde çok önemli görevler
icra etmişlerdir. Adeta bir okul görevi ifa etmişlerdir. Meşrutiyetin mimarlarının
aydınlık yüzü olarak görebiliriz, gazeteleri. Modern fikirlerin taşıyıcısı olduğu kadar,
köhnemiş Kaçar düzeninin kirli yüzünü halka aşikâr eden ve halkın haklarının
bilincine varması ve haklarını korumak için onları harekete geçiren bir enerji kaynağı
olduğunu şeklinde de tanımlayabiliriz. Aslında İran’da sosyal sınıfların hepsi bu işi
çok iyi biliyordu ki yönetim birçok gazetenin içeriye girişine engel çıkarırken halk
onlara ulaşmak için yoğun mücadele vermiştir.
b. Örgütlenme ve Siyasi Parti
Burada ele alacağımız mevzu meşrutiyet öncesinde ve sonrasında İran
toplumunun ne kadar örgütlü bir toplum olduğudur. Demokratik ve modern
toplumlar, örgütlü toplumlardır. Bu nedenle İran toplumunun ne kadar örgütlü bir
120
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toplum olduğunu bilmek, bize meşrutiyet hareketinin ne kadar demokratik olduğunu
göstereceği gibi gerçekte meşrutiyetin sosyal destek anlamında ne kadar güçlü ya da
ne kadar zayıf olduğunu gösterecektir.
Meşrutiyet öncesinde kurulan örgütlere değinmeden önce izah edilmesi
gereken önemli bir durum İran’daki Şiî din adamlarının dinî konumlarından dolayı
toplumu örgütleme anlamında icra etmiş oldukları görevdir. Şii inancı, İran toplumu
açısından en meşru inanç olduğu gibi Şii din adamları da toplumun en muteber
kişileriydi. Toplumsal hayatın kalbi dinî merkezlerde atmaktaydı. Modern anlamda
örgütlü olmayan İran toplumu, meşrutiyet hareketinde din adamlarının topluma
liderlik yapması göz önünde bulundurulursa toplumun aslında ne kadar örgütlü
olduğu ortaya çıkacaktır. Toplumun genelinde yüksek bir entelektüel bilinç olmadığı
için bu kesimleri harekete geçirmek oldukça zor olduğu halde, tüm bu kesimlerin
ulemaya olan bağlılıklarından dolayı ulemanın bir işareti ile halkın tamamının
sokaklara dökülebilmesi göz ardı edilecek bir durum değildir. Ortak bir hedef
doğrultusunda mücadele etme noktasındaki örgütlenme ulemanın bir sözüyle
sağlanabilmekteydi. Ancak biz burada kitleleri peşinde sürükleyen, karizma sahibi
kişilerin etkisinden değil; modern toplumların birey olarak bilinçli bir şekilde dahil
olduğu örgüt, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden bahsetmek istiyoruz.
İran toplumu her ne kadar değişik sosyal sınıfları barındırıyor olsa da
yukarıda görüldüğü gibi din adamlarının liderlik yaptığı bir toplumdur. İran Şii
toplumu, hangi alanda sorun yaşarsa yaşasın sorunlarını mutlaka dönemin din
adamlarına götürerek çözüm bulma taraftarıydı. Bu yüzden toplum, cami ve
dolayısıyla ulema merkezli bir yapıya sahipti. Ulema merkezli toplum çözümlerini
ulemada aramaktaydı. Bu yüzden İran’da batı tipi siyasi parti ve sivil toplum
kuruluşları gibi örgütlenmeler revaçta değildi. Toplum, din adamları etrafında
kenetlendiği ve isteklerini gündemleştirme konusunda sıkıntı yaşamadığı için batı
tipi toplumsal örgütlenmelere çok fazla ihtiyaç hissetmemiştir. Bunu söylerken
toplumsal örgütlenmenin hiç olmadığını da iddia etmemekteyiz. Sınırlı da olsa
İran’da meşrutiyet öncesinde bir sosyal örgütlülük durumu vardı.
İran’da din adamları etrafında taklitçilerden oluşan cemaati saymazsak ilk
örgütlenme, Mirza Malkom Han ve arkadaşları tarafından 1858’de kurulan

124

Feramuşhâne (Farmason) adlı örgüttür. Bu teşkilattan sonrada bazı örgütler
kurulmuştur; ancak bu örgütler siyasi taban oluşturma konusunda sınırlı kalmışlardır.
Bu örgütlenmeler içinde en fazla etkili olan Malkom Han’ın kurmuş olduğu
Faramason ya da İran’daki adı ile “Feramuşhâne” dir.
İran’daki en eski ve en önemli örgütlenme Mirza Malkom Han’ın kurmuş
olduğu gizli örgüttü. Meşrutiyet fikrinin halk arasında yayılmaya başlaması ile
meşrutiyet taraftarları, öğrenciler yaptıkları gizli toplantılarla halkı bilgilendirme
görevi üstlenmişlerdir. Bu grupların başında “Farmason” gizli teşkilatı gelmektedir.
1858’de kurulan Farmason teşkilatı, Nasıreddin Şah döneminin ikinci yarısında hızla
yayılarak 140’tan fazla locaya sahip olmuştur. Bu localara yaklaşık olarak 30.000
kişi kaydedilmiştir. İran’daki ilk gizli teşkilat sayılan Farmason teşkilatının bu
şekilde hızlı büyümesi Rusları bile endişelendirmiştir. Ruslar, bu locaların
kapatılması için Kaçar yönetimine baskı yapmışlardır.122
Farmason teşkilatı, kurulmadan önce İran’da modern düşüncenin varlığı çok
sınırlıydı. Değişim düşüncesi derinlikten yoksundu. Halk Avrupa’daki aydınlanma
düşüncesinden ve gelişmelerden haberdar değildi. Ancak bu teşkilatın kurulmasıyla
bazı aydın ve yazarların da teşkilata dâhil olması, aydınlanma düşüncesinin hızlı bir
şekilde İranlılar arasında yayılmasına ve değişim düşüncesinin daha da
sağlamlaşmasına katkı sundu. Ölümlerinden sonra ortaya çıktı ki Meşrutiyetin
önemli liderleri ve milli inkılâbın kurucuları bu teşkilata dâhil olmuşlardı.123
Farmason, gizli bir teşkilat olduğundan dolayı teşkilatın kurucusunu kesin
olarak kim olduğu belli olmamakla birlikte, Mirza Malkom Han’ın bu teşkilatın
kurucusu olduğu meşhur olmuştur.124 Farmason teşkilatının ilk kurucusu Malkom
Han olduğu meşhur olmakla birlikte bu tarz faaliyetlerde bulunan ilk kişi olarak
Malkom Han’ın babası Yakup Han olduğu ve oğlunun kendisinin yolunu takip ettiği
kaydedilmiştir. Yakub Han, İstanbul’a sürgün edilince yerine Malkom Han geçmiş
ve İran’daki faaliyetlerini diğer localarla birlikte devam ettirmiştir. Malkom Han,
daha sonra teşkilatta isim değişikliğine giderek “Ademiyet Cemiyeti” ismini
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kullanmıştır. “Ademiyet Cemiyeti” adı ile kurulan teşkilat, İran’da kanun ve adaletin
hâkimiyeti için çok büyük çabalar sarf etmiştir.125 Teşkilatın hedefi, meşrutiyet
yönetimini kurmak, bir anayasa getirmek ve şahın yetkilerini sınırlandırmaktı. Şahın
baskıları ve halkın örgütlenme konusunda bilinçsiz olması, bu teşkilatın kısa sürede
kapatılmasına sebep oldu.126
Teşkilatın önemli isimlerinden Wilfred Scawen Blunt, Malkom Han ile
yaptığı görüşmede, İran’daki malî ve siyasî ıslahatları din örtüsü altında
yapacaklarını, dinin etkisini azaltmak için de “İnsaniyet” mezhebini geliştirdiklerini
ve halkı bu fikirlere çekmeleri gerektiğini telkin etmiştir.127
Farmason teşkilatı, zamanla kendi amaçlarından olmayan millilik kimliğine
bürünerek yönetime karşı batı tarzı bir çalışmanın içine girmiştir. Meşrutiyet
hareketinin devam ettiği sırada “nasyonalistler” grubu olarak anılan bu gruplar, şahın
öldürülmesinde rol oynamışlardır. Cemiyetin üyeleri kendilerini ilim tabakasında
gösterdiklerinden dolayı büyük saygı görmüşlerdir. Ancak teşkilatın siyasi hedefleri
konusunda halk bilgilendirilmemekteydi. Teşkilat, gerçekleştirmek istediği yönetim
tarzını fiili mücadele dönemine kadar açıklamamıştır. Teşkilatın faaliyetleri, İngiltere
tarafından bizzat desteklenmiş ve teşkilatın faaliyetleri kendi çıkarlarına uygun
olduğu için çok memnuniyet verici bulunmuştur. İran’daki İngiliz görevlileri, kendi
çıkarlarına uygun bir meşrutiyetin ilanı için İranlı Farmasonlarla birlikte
çalışmışlardır. Teşkilat ile bağlantılı olan bazı devlet görevlileri bazen İngilizlerden
maaş bile almışlardır.128
Farmason teşkilatı, kendilerine engel olarak gördükleri İslam dinini
Protestanlaştırmak için çalışmışlardır. Hatta İslam’a Bahaî düşünceleri karıştırarak
İslam’ı pasif hale getirmeye çalışmışlardır. Malkom Han, bu amaç için İstanbul’a
kadar gelerek buradaki Bahaî’lerle temasa geçmiş ve İslam dinine eklemeler
konusunda destek aramıştır. Ancak umduğunu bulamamıştır. Farmasonların
tahrikleri sonuncunda başta Tahran olmak üzere bazı yerlerde isyanlar yaşanmış,
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meşrutiyete ve batı hukuk kurallarına karşı olan ulema etkisizleştirilmeye
çalışılmıştır.129 Kirmani, bu konuda 1905-1906 yıllarında Malkom Han’ın evinde ilk
oturum yapılarak, burada meşrutiyet konusunun ele alındığını ve ilk meclisin tesis
edildiğini söylemektedir. Meşrutiyet hareketinde önemli görevler üstlenmiş olan
Tabatabaî ve Bahbahanî’nin çabalarıyla 1905’de “İnkılâp Komitesi” kurularak gizli
meclisin çalışma programı hazırlanmış ve dinî ulemadan üye kazandırılmaya
çalışılmıştır. O dönemi bizzat yaşamış olan Kirmanî, Seyyid Muhammed Tabatabaî
ile yaptığı görüşmede, Müslüman toplumun yabancılar tarafından ezilip yok
edilmemesi için önlem alınması gerektiğini söylemiş ve halkı bilgilendirilmesini rica
etmiştir.130 Gizli meclisin çalışmaları Hablu’l-Metin gazetesi ve İbrahim Bey
Seyahatnamesinde deşifre edilince bundan sonra açıktan mücadele başlamış ve
hükümetin

ıslahatlar konusunda meclis

üyelerine bilgi

vermesi

gündeme
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getirilmiştir.

Kurulan ikinci parti, Güney Azerbaycan’daki “İttihad-ı İslam”dır. 1892
yılında İstanbul’da Afgani ve arkadaşları tarafından kurulan İttihad-ı İslam Partisi
İran’da “Hovza-i Bîdârân” adıyla faaliyetlerini yürütmüştür. 1897’den sonra İran’da
şahlık

aleyhindeki

örgütlenmeyi

“Maârif

Encümeni”

üstlendi.

Kuzey

Azerbaycan’daki değişim hareketleri Güney Azerbaycan’a da taşınmaktaydı. Maârif
Encümeni 28 Mayıs 1904’te Tahran’da toplanarak adını “İnkılâp Komitesi” olarak
değiştirmiştir132
İran’da bugün isimlerini bilmediğimiz birtakım gizli komiteler de kurulmuştu
ve Kafkasya’da kurulan bazı ihtilal fırkalarının şubeleri de diğer bölgelerde
kurulmaktaydı. Tahran’da ve Tebriz’de şeb-nâmeler yayınlanmakta ve gizli
komiteler oluşturulmaktaydı. Anılan şeb-nâmelerde hükümetin kötü idaresi
eleştirilmekte, saray mensuplarının çevirmiş olduğu entrikalar halka deşifre
edilmekte ve halkın duyarlı olması sağlanmaya çalışılmaktaydı.133
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Meşrutiyet öncesinde yaşanan önemli olaylar ve özellikle ulusal meclis
seçimlerinin yapılmasından sonra çeşitli partilerin, örgütlerin ve gazetelerin
kurulmasına yol açtı. Vilayetlerde pazar esnafı tarafından yönlendirilen yerel nüfus
birçok bölgesel meclis oluşturdular. Tahran’da 30 kadar mesleki ve etnik grup Esnaf
Cemiyeti (loncalar), Mustavfiler (muhasebeciler), Danişmendân (bilginler), Tullab
(öğrenciler), Zerdüştîler, Ermeniler, Yahudiler, Güneyliler, Azerbaycanlılar gibi
adlar verdikleri kendi örgütlerini kurdular. Son grubun başında Kafkasya’daki Sosyal
Demokrat Parti ile ilişkili Tebrizli tacirler vardı. Öte yandan iki yıl önce Bakü’de
çalışan İranlı aydınlar Himmet (emek) adında bir topluluk kurmuş ve Rus Sosyal
Demokratları ile birlikte çalışmaya başlamışlardı.134
1906 Ekiminde açılan ulusal mecliste altmıştan fazla tüccar ve lonca
büyüklerinden oluşan pazar esnafı, yirmi beş din adamı, elli kadar toprak ağası, yerli
seçkin ve kıdemli memur vardı. Mecliste yer alan milletvekilleri arasında genel
olarak iki gruba yöneliş vardı. Bunlardan biri ılımlılar (mutedil) diğeri ise liberaller
(âzâdihâ)’di.135
Mutedillerin liderliğini yapanlar arasında, 1905 yılında Belçikalı Nous’a karşı
eylem yapan göstericilere önderlik yapan bir tüccar ile Britanya elçiliğine sığınma
girişiminde buradaki eylemcilere mali yardım yapan eski bir saray darphane görevlisi
vardı. Mutediller kendilerinin temsilcileri olmadıkları halde mecliste görüşmelere
katılan iki meşhur seyyidin desteğini de almışlardı. Liberallerin liderliğini yapan ise
Hasan Tâkizâde’dir. Hasan Tâkizâde hayata din adamı olarak atılmış ve hâlâ sarık
takıyor olsa da başta modern bilim olmak üzere modern fikirlerden çok etkilenen bir
kişiydi. Liberaller ve Ilımlılar hem Muzaffereddin Şah’ın hem de o ölünce onun
yerine

geçen

ve

meşrutiyet

konusundaki

Muzaffereddin

şahın

vaatlerini

sulandırmaya çabalayan, daha modern bir tabir olan meşrutiyet (anayasa) yerine
meşrut (şartlı) gibi terimleri getiren Muhammed Ali Şah’ın kabul edebileceği bir
anayasa üzerinde birlikte çalışıyorlardı.136

134

E. Abrahamian, a.g.e., s.62
E. Abrahamian, a.g.e., s. 63
136
E. Abrahamian, a.g.e., s. 63
135

128

Meşrutiyet sonrasında yaşanan iç savaşta da bazı örgütler meşrutiyet
taraftarlarına çok ciddi destekler sunmuşlardır. Kazak Tugayı Tahran’ı, Şahsevan
kabilesi de Tebriz’i kuşatma altına aldığı bir dönemde meşrutiyet yanlıları da birkaç
kaynaktan destek görmüşlerdir. Bunların bir kısmı Tahran, Tebriz, Meşhet ve Reşt
gibi İran şehirlerinde ve yurt dışındaki gönüllülerinden Kafkaslardaki İranlı, Ermeni
ve Gürcü cemaatlerden gelen fedailer ve mücahitler adı altında gönüllü kişilerden
meydana gelmesine karşın, bir de Rus Sosyal Demokratlar, Ermeni milliyetçisi
Taşnaklar ve Bakü’deki İran Himmet Partisi’nin örgütlemeleri doğrultusunda gelen
destekti.137
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MEŞRUTİYETİN FİKRİ YAPISI, İLANI VE SONUÇLARI
A. MEŞRUTİYETİN FİKRİ YAPISI
XIX. yüzyılda İran’ın içine düşmüş olduğu zaaf ve Rusya-İngiltere gibi bazı
güçlerin elinde sömürgeleşmesi, askeri alanda yaşanan başarısızlıklar karşısında
İran’da en fazla tartışılan ve İran’ı içine düşmüş olduğu bu sıkıntılı halden
kurtarabilecek fikri akım Avrupadan kaynağını alan çağdaşlaşma fikriydi. Son yüz
yılda yaşanan bu süreç İran meşrutiyet ile taçlanmıştır. Çağdaşlaşma düşüncesi, İran
toplumu arasında yukarıda değindiğimiz dinî geleneksel düşünceler kadar yaygın
değildi ancak meşrutiyetin sonuçlarına baktığımızda, çağdaş düşüncenin çok daha
baskın

olduğunu

müşahede

edebiliriz.

İran

aydınlanması

olarak

değerlendirebileceğimiz bu süreç çok derinlere uzanan tarihsel köklere sahiptir.
İran’da çağdaş düşüncenin izini süreceğimiz bu bölümde meşrutiyetin ne olduğunu,
İran için ne anlama geldiğini, meşrutiyetin gerçekleşmesi üzerinde etkisi olan
aydınları ve meşrutiyetin çıktılarını değerlendirmeye çalışacağız. İran halkının
hedeflediği meşrutiyet ile ulaşılan hedef arasında nasıl bir ilişki var? Meşrutiyet
hedefine ulaşmış mı ulaşmamış mı? Cevap arayacağımız sorular arasında
bulunmaktadır.
İran’da çağdaş düşünce, İran devlet adamlarının, aydın ve düşünürlerinin
yaşanan siyasî, iktisadî, içtimaî ve adlî sorunlara çözüm için vermiş oldukları
cevaplar neticesinde doğmuştur. İran çağdaşlaşmasının öncü kadrosunun en belirgin
hedefi ülkeyi gelmiş olduğu uçurumun kenarından almaktı. Ülkeyi sömürgeleştiren
İngiliz ve Rusların elinden bağımsızlığına kavuşturma, yeniden güçlü bir devlet
haline getirmekti. Adaletin, özgürlüğün, eşitliğin hâkim olduğu, halkın iradesinin
yönetime yansıtılması konusunda ortak bir anlayış benimsemiş olan aydınlar bu ortak
hedeflere rağmen, aydınların yaşanan sorunlara çözüm önerileri birbirinden farklıydı.
Her aydın, İran’ın yeniden ayağa kalması ve sömürgeci devletlerin elinden selamete
kavuşması için kendi tecrübelerinden yola çıkarak kurtuluş reçeteleri sunmuştur. Bu
kurtuluş

reçetelerine

baktığımızda

herkesin

sunduğu

reçetenin

ayrı

bir
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kombinasyonolduğunu ve meşrutiyetin de aslında bu reçetelerin tamamının bir
kombinasyonu olduğunu görebiliriz.
İran modernleşmesinin öncülüğünü yapan aydınlar, dindar dahi olsalar,
referans aldıkları değerler, dünyayı algılamaları, Avrupa’da reform ve Rönesans ile
başlayan Fransız ihtilali ve sanayi inkılâbı ile dünyayı etkisi altına alan batılı
değerlerdi. En batıcısından modernist İslamcısına kadar bu böyledir.
Modern düşünce yapısı İran geleneksel yapısıyla tamamen çelişmekteydi.
Modern düşünce her şeyin merkezine insanı koyarken geleneksel İran düşünce
yapısı, merkezinde Allah’ın olduğu dine dayalı bir düşünce sistemiydi. Çağdaş İran
düşünürleri bu gerçeği çok iyi anlamışlardı. Bu gerçeğin bilincinde olan İran’ın
çağdaş düşünürlerinin bir kısmı söylemlerini ve düşüncelerini samimi bir şekilde
dine dayandırıp aynı zamanda batılı bilim ve tekniğinin alınmasını savunurken
tamamen batıcı bir çizgide olup da buna rağmen düşüncelerini ve söylemlerini dine
dayandıran aydınlar da vardı. Şii ulemanın toplumsal gücünün farkında olan aydınlar
ulemanın gücünden çekindikleri için bazı fikirleri dillendirmemişlerdir. Ancak sahip
oldukları perspektif geleneksel dinin etkisindeki düşüncenin tamamen dışındaydı. Bu
farklı bakış açıları kendini her yerde göstermekteydi. Kendi düşüncelerini dine
dayandıran, her fırsatta İslami değerlerden dem vuran aydınlar da aslında yeni süreci
batının

değerleri

ekseninde

okumaktaydılar.

Artık

aydınlanmış

zihinler

Abrahamian’ın ifadeleri ile;
“Hükümdarlık saltanatına değil halk egemenliğine, geleneğe değil
hürriyet, eşitlik ve kardeşliğe; Tanrının yeryüzündeki gölgelerine değil
vazgeçilmez insan haklarına saygı gösterirlerdi. Toplumsal denge ve uyum
yerine köklü değişimden, temel dönüşümden ve insanın kaçınılmaz
ilerlemesinden söz ederlerdi. Mutlakıyetin ve muhafazakârlığın değil
liberallik, milliyetçilik, hatta sosyalizmin üstün yanlarını tanıtırlardı.
Onların bakış açısını Kuran-ı Kerim, şeriat ve Şiilik değil Mantık çağı ve
onun doğal haklarla, yani; yurttaşların insan oldukları için sahip oldukları
haklarla ilgili köktenci kavramları belirlerdi.”1

1

Edvand Abrahamian, (2009), Modern İran Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Türkçesi:
Dilek Şendil 1. Baskı, İstanbul, s.49
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Bu yeni durumu değerlendirmek için yeni kavramlara ve yeni terimlere
ihtiyaç hissedilmekteydi. Yeni düzenin anlaşılabilmesi için de aydınlar öncelikle yeni
bir dil geliştirdiler. Özellikle bu noktada İran’da ilk kapsamlı sözlüğü derleyen Ali
Dehkhoda ve onun takipçileri, demokrasi, aristokrasi, oligarşi, feodalizm, kapitalizm,
sosyalizm, emperyalizm ve burjuvazi gibi sözcükleri yaygınlaştırdılar. Aynı zamanda
çep u rast (sağ ve sol), kurun-ı vasati (ortaçağ) gibi yeni kavramları tanıttılar ve eski
sözcüklere modern dünyanın getirmiş olduğu anlam dünyasından yola çıkarak,
sözcükleri yeniden anlamlandırdılar. Bu tartışma ekseninde en fazla tartışılan
kelimelerden birisi de “meşruti” (anayasal) sözcüğüydü.2
a. Meşrutiyet
Kelime

anlamına

baktığımızda

meşrutiyet

şart,

bağlılık,

şartlarla

sınırlandırılmış anlamına gelmektedir. Istılah manası ise hükümetin kanuna göre
hareket etmesi, parlamentonun var olması, milletin vekillerinin devletin işlerine
nezaret etmesi3 gibi anlamları taşımaktadır. Meşrutiyet, kelime olarak, İslam
dünyasında ilk defa Osmanlı Devleti’nde kanuna dayalı hükümet sistemi için
kullanılmıştır. Daha sonra diğer İslam ülkelerinde de keyfi uygulamalardan uzak,
kanuna dayalı hükümet anlamında kullanılmıştır.4
Meşrutiyetin bu anlama yakın bir şekilde İran’a girişi de Osmanlı üzerinden
gerçekleşmiştir. İran’a meşrutiyet kavramının girişi, ilk defa İstanbul’da İran sefiri
olarak görev yapan Mirza Hüseyin Han Sipahsalar tarafından kaleme alınan
raporlarla gerçekleşmiştir. Mirza Hüseyin Han Sipahsalar, hazırlamış olduğu
raporlarda bu kavramı kullanırken anlatmak istediği devlet yönetimine halkın veya
toplumdan bazı sınıfların katılımıdır. Ancak dönemin kimi devlet adamları
meşrutiyet kelimesinin yerine İngilizce karşılığı olan constitution’ın kelimesinin
kullanılmasına inanmış ve yazışmalarında da bu kelimeyi bu şekilde yazmışlardır.
Mirza Taki Han Emir Kebir tarafından yayımlanan Vekayi’i İttifakiyye gazetesi
“meşrutiyet hükümeti” yerine “constitution hükümeti” kavramını kullanmıştır. Yine

2

E. Abrahamian, a.g.e., s.49 vd.
Hasan Amid, Ferhenge Farsi Amid, Emir Kebir Yayınları, Tahran 1384, s.2252
4
Kaan Dilek, “İran’da Meşrutiyet Hareketi ve Dönemin Siyasi Gelişmeleri”, Akademik Orta Doğu,
Cilt II, Sayı 1, 2007, S.51
3
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Kaçarlar döneminin meşhur simalarından Emir Kebir de yazılarında “constitution
hükümeti” deyimini kullanmıştır.5 Muhammed Ali Şah’ın yayınlamış olduğu
fermanda da her iki şekliyle yani “meşrutiyet” ve “constitution” hükümetinin
kullanıldığı görülmektedir.6
Meşruti yönetime geçiş sadece Osmanlı ve İran’da gerçekleşmiş bir tarihsel
olgu değildir. Dünyanın birçok yerinde meşrutiyeti yönetime geçiş gerçekleşmiştir.
Modern değerlerin dünya üzerinde etkili olması ile birlikte halkın yöneticilerin
eylemlerini kanunlarla sınırlandırma ve mutlak hâkimiyetinin önüne geçme
mücadelesi birçok ülkede eş zamanlı olarak başlamıştır. Her ülkenin bu anlamda
kendilerine ait özel birtakım farklılıkları bulunmakla birlikte hemen hemen
meşrutiyetin gerçekleştiği bütün ülkelerde benzer sonuçlar yaşanmıştır. Bu yönüyle
İran meşrutiyetini diğer inkılâp/devrimlerden soyutlamak mümkün değildir. Zaten
sonuçlarının benzer olması kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü meşrutiyet ideolojisi
genel anlamda batı kökenli bir içeriğe sahipti.
Meşrutiyet, İslam dünyasında ise ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu’nda ilan
edilmiştir. Osmanlının coğrafik olarak Avrupa ile iç içe olması ve birçok etnisiteyi,
dini, mezhebi bir arada bulundurmasından dolayı batılı değerlerin Osmanlıyı daha
hızlı etkisi altına almasına neden teşkil etmiştir. İran’a meşruti değerlerinin girişinde
de en fazla etkili olan Osmanlı İmparatorluğu’dur. Özellikle İran’ın Osmanlı ile
komşu ve dindaş olması birçok açıdan İran meşrutiyet hareketinin Osmanlı
imparatorluğunun

kaynaklarından

beslenmesini

sağlamıştır.

Bazı

değerlerin

Müslüman bir devlet olan Osmanlıdan alınması İranlı aydınlar için hem bu değerlerin
İran’da rahat bir şekilde savunulmasını kolaylaştırırken hem de Osmanlıdan gelen bu
değer ve düşünceler üzerinden meşruiyet devşirmişlerdir.
Aydınların beslendikleri kaynaklara baktığımızda İran’ın içerisinde var olan
ve mevcut otoriteye karşı olan bazı dini inançlardan beslenmelerine karşın asıl
beslendikleri kaynak batıdır. Ancak İranlı aydınların modernleşme fikirlerini

5
6

K. Dilek, a.g.m., s.51
Ahmet Kesrevi, Tarihi Meşruta-i İran, Amir Kabir Yayınları, 22. Baskı, Tahran, s.223

134

aldıkları ülkeler Malkom Han hariç genellikle ikinci kaynak konumunda olan
İstanbul, Mısır, Hindistan, Kafkasya gibi merkezlerdir.7
Meşrutiyetin ideolojisinin oluşmasını doğrudan veya dolaylı olarak katkıda
bulunan birçok aydın vardı. Burada meşrutiyet fikrinin tam olarak anlaşılabilmesi
için meşrutiyete öncülük eden fikir akımlarının güçlü temsilcilerinden olan dört
aydın hakkında bilgi vermemiz meşrutiyetin dayandığı temellerin anlaşılması
noktasında daha açıklayıcı olur kanaatindeyiz.
b. Modernleşme ve Meşruti Yönetimin Önemli Savunucuları
b. a. Cemalettin Afgani (1838-39 -1897)
Cemalettin Afgani8 XIX. yüzyılın en etkili isimlerinden birisidir. Birçok
İslam ülkesinin tarihinde eşsiz bir yer işgal eden Afgani, aynı zamanda XIX. yüzyılın
en tartışmalı şahsiyeti olarak kabul edilebilir. Ortadoğu’daki hiçbir aydın onun kadar
tartışılmamış

ve

araştırmalara

konu

olmamıştır.

Araştırmacılar

içerisinde

Müslümanlar olduğu kadar batılı oryantalistler de vardı. Tüm yapılan araştırmalara
rağmen onun hakkında net bir şekilde söz söylenememektedir. Birçok konuda hâlâ
belirsizlikler devam etmektedir. Afgani kimdir? Amacı nedir? Afgani, bir ıslahatçı
mı yoksa bir devrimci mi? Toplumsal bir hareket taraftarı mı yoksa siyasi bir aktör
mü? Milliyetçi mi yoksa bir Panislamcı mı? Dini kendi ideolojik ve siyasi çıkarları
7

Ali Eşref Nazeri, “Goftımani Hüviyeti Teceddodgerayani İrani Der İnkılabe Meşrutiyet” Faslnamei
Siyaset Mecelle-i Danişkede-i Hukuk ve Ulume Siyasi, Dovre 32, Şomare 4, Zemistan 1388,
Safahat 323-345
8
Cemalettin Afgani Esadabad’da 1838-39 doğdu 1848 Babasıyla Kazvin’e gitmek üzere Esadabad’ı
terk etti, 1850’de tahrana gitmek için Kazvin’den ayrıldı. 1852’de Irak’a gitmek için Tahran’dan
ayrıldı. 1856 ya da 57 yıllarında Hindistan’a gitti. Dört yıl orada kaldı. 1861 yılında 1865 yılına kadar
tahranda kaldı. Değişik seyahatler yaptı. 1866 yılında Afganistan’a gitti. 1868 yılında kabilden
kovuldu. 1868’de Bombay’a gitmek üzere Kandahar’dan ayrıldı. 69 yılında Bombay’a vardı. 1869’da
40 gün süreyle Kahire’de kaldı. 1869-1871 yıllarında İstanbul’da kaldı. 1870 yılında Daru’l-Fünunda
yapmış olduğu konuşmadan dolayı İstanbul’dan kovuldu. 1871’de Kahire’ye vardı. 1878-79
Afganistan tarihi ve gazeteye makaleler yazıyor. 1879 yılında mısırdan kovuldu. 1879 sonunda Eylül
1882’ye kadar Kalküta, Haydarabat Tabiatçılığı Reddi Farsça Risalesi’ni yayınladı. 1882 yılında
Hindistan’ı terk etti. 1883 Ocağında Londra’da kısa bir süre kaldı. 1883’ten 1885 yılına kadar Paris’te
kaldı. 1884’te El Urvet-ül Vuska’yı yayınladı. 1886 yılında Buşehr’e gitmek için Londra’dan ayrıldı.
1886 sonunda Şiraz ve İsfahan yoluyla Tahran’a vardı. Şahın ricası üzerine 1887’de İran’ı terk etti.
1887 Mayıs’ında Moskova’ya gitti. Şubat 1888’de Petersburg’a gitti. 1889’da Münih’e gitti. Daha
sonra Rusya’ya tekrar döndü. 1889 Eylülünde tahrana vardı. 1890 Haziran’ına kadar Tahran’da kaldı.
1891 Ocak ayına kadar Abdülazim türbesinde mülteci olarak kaldı. Ocak 1891’de Kirmanşah yoluyla
İran’dan kovuldu. 1891 Mart’ından 1891 yazına kadar Bağdat ve 1891 sonbahar 1892 yılına kadar
Basra’da kaldı. Daha sonra Londra’ya gitti. 1892 yazında İstanbul’a geldi. 9 Mart 1897 İstanbul’da
öldü. (Mümtazer Türköne., Cemaleddin Afgani, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1994, s.15
vd.)
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için kullanan bir fırsatçı mı yoksa samimi bir mü’min mi? Afgani Afgan mı, İranlı mı
yoksa Türk mü? Şii mi yoksa Sünni mi?
Afgani hakkında şu ana kadar birçok soru sorulmuş ve bu sorulara alınan
cevaplara baktığımızda ise birçoğu birbirleri ile taban tabana çelişen bir içeriğe sahip
olmuştur. Biz burada Afgani hakkındaki tartışmalara katılmayacağız. Burada daha
çok Afgani’nin 1906 İran meşrutiyet hareketindeki etkinlikleri bağlamında İran’daki
yaşamını ve düşüncelerini irdeleyeceğiz.
Afgani’nin kökenine ve mezhebine dair Muhammed Abduh’tan Muhammed
Imara’ya kadar birçok Arap düşünürü onun Sünni ve Afgan kökenli olduğunu
söylemektedir. Buna karşın batılı oryantalist araştırmacılar onun Şii ve İranlı
olduğunu söylemektedirler.9 Yapılan bazı araştırmalar onun İran kökenli olduğunu
ileri sürmüşlerdir. Mazlum Uyar, Onun Hemedan’ın yakınındaki Esedâbâd’ta,
1839’da dünyaya gelmiş olduğunu Fars kökenli olan Esedâbâdî’nin, “Afgani”
takma adını tamamen pragmatik sebeplerle seçtiğine dikkati çeker. Bunun sebebi,
Sünni dünyanın desteğini alma düşüncesinden kaynaklanabilir. Bunun sayesinde
Şii kimliğini kamufle etmeyi denemiştir. Afgani’nin Şii gelenekle olan bağlantısı
çocukluğunda almış olduğu eğitime dayanmaktadır. Sadece İranlı Şii ulemadan
almış olduğu derslerle de yetinmemiş Irak Atabat’ına giderek eğitimini burada
devam ettirmiş ve Şii âlim Murtazâ Ensârî’nin talebesi olmuştur. İslam
filozoflarına büyük önem veren Afgani, fıkıh ve hatta Şeyhîlik’in kurucusu
Ahsâî’nin görüşlerine de önem vermiştir. Bâbî-Bahâî kökenli şahıslara olan
muhabbeti de, muhtemelen buna dayanmaktadır. 10
Ancak onun hayatına baktığımızda onun, mezheplerin içine hapsolmamış
evrensel bir kimliğe sahip olduğunu görebiliriz. Afgani, ıslahatçı ve öze dönüşü
savunan, saf İslam geleneği taraftarı ve tasavvufa ilgi duyan bir aydındı.11 Aynı
zamanda dünya emperyalist devletlerine karşı İslam birliğini savunmuş bir
Panislamistti. Milliyetçiliğe yapmış olduğu vurgudan dolayı milliyetçi olduğu

9

Tarık Ramazan, İslami Yenilenmenin Kökenleri Afgânî’den El-Bennâ’ya Kadar İslam
Islahatçıları, (Çeviren: Ayşe Meral) Anka Yayınları, İstanbul, 2005, s.61
10
Mazlum Uyar, İran’da Modernleşme ve Din Adamları Meşrutiyet Örneği, Emre Yayınları,
İstanbul 2008, s.118
11
T. Ramazan, a.g.e., s. 62
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söylense de onun Mısır milliyetçiliği konusundaki görüşlerinin direniş aşaması ile
ilgili olarak okunması gerekiyor.12 Bağımsızlık konusundaki görüşleri de
milliyetçilik bağlamında değil onun İslam birliği ile alakalı düşüncelerine
dayandırılmalıdır. Çünkü bağımsızlık bile onda nihai amaç değil sadece bir araçtı. 13
Ülkemizde Afgani ile ilgili yapılan tartışmaların başında onun İstanbul’da
olduğu sırada Darü’l-Fünun’da yapmış olduğu konuşma gelir. Hatta burada yapılan
konuşmadan dolayı Darü’l-Fünun’un kapatıldığı iddia edilir. Ancak Berkes bu
konuşmanın sadece şeyhülislama iyi bir bahane verdiğini söylemektedir.14
Afgani’nin İstanbul’da bulunduğu yıllar (1869–1871) Tanzimat reformlarının son
yılları ile aynı döneme rastlar. Afgani, konferansını büyük reformların yapıldığı bu
yıllarda eğitim alanındaki reformların devamı olarak açılan Darü’l-Fünun’da
vermiştir.15
İstanbul’da vermiş olduğu bu konferansın içeriğinden rahatsız olan
Osmanlı uleması, onu kâfirlikle itham etmelerinden dolayı Afgani İstanbul’dan
sürülmüştür. 1871’de Mısır’a giden ve hayatının en verimli sekiz yılını burada
geçiren Afgani, burada birçok öğrencinin yetişmesine katkıda bulunmuştur. Onun
masonlukla ilişkisi de burada ortaya çıkmıştır. Malkom Han’ın Avrupa’daki
mason localarıyla ilişkisi daha zayıf olmasına rağmen, Afgani’nin bağlantısı daha
güçlü temellere dayanmaktadır. Hatta o, 1878’de Kahire’deki “Kevkebü’ş-Şark”
mason locasının büyük üstatlığına yükseltilmiştir. Afgani’nin masonlukla
ilişkisini Paris Locası’na üyelik başvurusunda bulunduğu 1884’e kadar takip
etmek mümkündür. Masonlukla irtibatı, Afgani’nin diğer insanlarla ilişkisinde
önemli bir yere sahiptir. Onun bazı Yahudi, Sih, Bâbî ve Ermenilerle kurmuş
olduğu

dostluklar,

maceraperestliğinin

yanında

bu

bağlantısından

kaynaklanmaktadır. Afgani, bu ilişkisine dayanarak talebesi Abduh’un da

12

T. Ramazan, a.g.e., s. 64 vd.
T. Ramazan, a.g.e., s. 66 vd.
14
Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, (Yayına Hazırlayan: Ahmet Kuyaş), Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul Ocak 2003, s.238
15
M. Türköne, a.g.e., s.19
13
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yardımıyla Mısır ve Kuzey Afrika’da gizli ‘“Urve” teşkilatlarını kurmuş ve bu
faaliyetlerinden dolayı Mısır’dan da kovulmuş ve tekrar Hindistan’a dönmüştür.16
1883’e kadar yaklaşık dört yıl Hindistan’da kalan Afgani, daha sonra
Fransa’ya geçerek aynı yıl, Abduh’la birlikte ‘Urvetü’l-Vüskâ’yı yayımlamaya
başlamışlardır. Afgani, burada bir taraftan Müslümanların birliğine vurgu
yaparken diğer yandan İngiliz emperyalizmine karşı tepkisini ortaya koymuştur.
Muhammed Hasan Han İtimâdu’s-Saltan, bu gazetenin bir nüshasını Nasıreddin
Şah’a göstererek Afgani’yi İran’a davet etmek için onu ikna etmiştir. Afgani,
1886’da davete icabet ederek İran’a gelmiştir. Afgani’nin tavırları İran’da da
Nasıreddin Şah’ı rahatsız etmiş ve şah onu bir daha huzuruna kabul etmemiştir.
Şah, Afgani’nin saldırgan ve cüretkâr tavırlarından korkarak Afgani’nin ev sahibi
Emîn-i Dâru’d-Darb’dan, Afgani’ye dikkat etmesini söyleyerek Tahran’ın dışına
çıkışını da yasaklamıştır. Afgani, bu süre içerisinde reformlara olan ihtiyaçtan söz
etmiş; ancak ulema ile temas kurduğuna yönelik bir bilgi bulunamamıştır. Sonuç
itibari ile burada kalmanın manasız olduğunu gören Afgani, 1887’de İran’dan
ayrılmıştır.17
1889’un sonunda yeniden İran’a dönen Afgani’nin evi hükümet
karşıtlarının mekânı haline gelince yönetim bundan rahatsız olmuştur. Bu kez
Afgani hükümete karşı daha bilinçli ve planlı hareket etmiş ve ulemanın desteğini
alabilmek için İngiliz elçisi Wolf tarafından İncil’in Farsça çevirisinin şaha
hediye edildiğine dair haberler yayarak, şaha karşı bir tepki geliştirmeye
çalışmıştır.18
Yabancılara verilen imtiyazlar karşısında halkın tepkisi artınca o
muhalefetin nabzını tutmaya çalışmış ve Şah Abdülazim türbesine sığınarak
burada hükümetin zulmünden ve reformlara olan ihtiyaçtan söz etmeye
başlamıştır. Afgani’nin ulema ile direkt ilişkileri yoktu ancak Afgani’nin temasta
olduğu çok önemli iki âlim vardı: Seyyid Sâdık Tabâtabâî ve Şeyh Hâdî

16

M. Uyar, a.g.e., 2008, s.119 vd.
M. Uyar, a.g.e., 2008, s.120 vd.
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Necmâbâdî. Ulema itibarları zedelenir diye Afgani ile doğrudan görüşmelerden
yana değildi.19
Afgani, İran’da imtiyaz karşıtı ulemayla yazışınca tekrar sürgün edilmiştir.
Afgani’nin de dâhil olduğu Abdülazim’deki oturma eylemi sürerken hükümet
tarihte ilk defa zor kullanarak bu barışçıl eylemi bastırmıştır. Afgani’ye
uygulanan bu şiddet hükümetin muhalefete karşı kararlılığını göstermektedir.
Hükümet Afgani’ye yaptıklarından dolayı ulemanın tepkisini çekmemek için
Afgani’nin Müslüman olmadığını iddia etmiştir. Onun bu şekilde İran’dan
sürülmesi, ulemanın muhalefetini artırmış ve ulemayı siyasi yönden önemli hale
getirmiştir. İran’dan çıkan Afgani, ulemaya mektuplar göndererek şaha karşı
muhalefeti kışkırtmaya çalışmıştır. Bir yandan Irak’taki ulema ile ilişkilerini
sıcak tutmaya çalışırken diğer yandan tütün boykotu için çaba sarf etmiştir. Bu
konuda hem İran ulemasına hem de o dönem Samarra’da bulunan Mirzâ Hasan
Şîrâzî’ye mektuplar yazarak İran’ın onurunun korunması konusunda otoritesini
kullanmasını istemiştir. Afgani’nin yazdığı mektuplar üzerine Şîrâzî, doğrudan
şahı hedef almamasına rağmen ona yazmış olduğu mektupta Afgani’nin belirtmiş
olduğu hususlarda taleplerde bulunmuştur. Bu tepkilerin sonunda şah, imtiyazı
iptal etmesine rağmen Afgani tepkilerine devam etmiş ve şahı tahttan indirmek
için mektuplar ve Kanun gazetesinde makaleler yazmaya devam etmiştir. 20
İngiltere’ye geçen Afgani, Malkom Han’ın Nasıreddin Şah ve hükümete
karşı yürütmüş olduğu muhalefete katılarak Malkom Han’ın çıkarmış olduğu
Kanun gazetesinde makaleler kaleme almıştır. 1892’de Sultan II. Abdülhamit
tarafından İstanbul’a davet edilmesi üzerine Afgani, bu sefer Osmanlı halifesi
liderliğinde Şii dünyasının da İslam birliğine dâhil olması için mesai harcamış ve
Şii ulema ile yazışmalar yapmıştır. Afgani’nin bu hareketine destek veren
İranlılar arasında Mirza Ağa Han Kirmânî ve Şeyh Ahmed Ruhî 21 gibi Ezeli- Bâbî
isimleri görmek de mümkün. 22

19

M. Uyar, a.g.e., 2008, s.121 vd.
M. Uyar, a.g.e., 2008, s.122 vd.
21
Bu kişilerin İran hükümetini rahatsız etmeleri üzerine İran büyükelçisinin başvurusu üzerine bu iki
isimle birlikte başka bir İranlı’da olmak üzere üç kişi Trabzon’da hapsedilmişlerdir.
22
M. Uyar, a.g.e., 2008, s.124
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Nasıreddin Şah’ı öldüren Mirza Rızâ Kirmânî’nin Afgani’nin yakın
takipçisi olması, 1895’te Afgani’yi İstanbul’da ziyaret etmiş olması, şahın
öldürülmesi fikrinin Afgani tarafından telkin edildiği yorumlarına neden
olmuştur. Mirza Rızâ Kirmânî, 1 Mayıs 1896’da şahın tahttaki ellinci yılını
kutlamak üzere Şah Abdülazim türbesinde düzenlenen tören esnasında, şahı
öldürmüştür. Mirza Rızâ Kirmânî, Nasıreddin Şah’ın yerine geçen Muzaffereddin
Şah tarafından idam edildikten sonra suikasttan sorumlu tuttukları Afgani ve onun
Trabzon’da tutuklu olan arkadaşlarını sınır dışı edilmelerini ve İran’a teslim
edilmelerini talep etmişlerdir. Sultan, bu üç kişiyi İran’a teslim etmesine rağmen
Afgani’yi Afganlı olmasını gerekçe göstererek teslim etmeyi reddetmiştir. 23
Afgani, hayatındaki düşünsel belirsizliklere rağmen kendi ifadesiyle,
Müslümanların kendisini Hıristiyan, Sünnîlerin Şii, Şiilerin de Bâbî veya Vahhâbî
olarak hatta bazılarının kendisini fırsatçı, ateist veya materyalist olarak
sıfatlandırdığını; fakat bu tarz suçlamaları hak etmediğini düşünen bir kişidir. 24
Afgani’nin meşrutiyete yaklaşımı da muğlâktır. Afgani’nin doğrudan
doğruya meşruti rejimin propagandasını yapmamış olduğunu iddia eden
Kirmani’nin aksine Mahzumi, Afgani’nin ümmeti yönetime ortak etmesi
gerekliliğini şiddetle savunduğunu dile getirmiştir. 25 Meşrutiyeti savunduğuna
dair Mahzumi, Afgani’nin Rusya’da Çar III. Alexander’ın daveti üzerine saraya
gittiğinde çarla yaptıkları sohbette, şahla ihtilafının nereden kaynaklandığını
sormasına cevap olarak Afgani, şaha şura hükümeti idaresi kurmasını teklif ettiğini
şahın ise Şura Hükümetini kabul etmemesinden kaynaklandığını dile getirir. Bunun
üzerine Çar ise şahın haklı olduğunu dile getirerek hiçbir hükümdarın çiftçilerin
ülkesini yönetmesine razı olamayacağını söylemiştir. Afgani, buna cesaret ve
açıklıkla şu cevabı vermiştir. “Bence, yüce Çar, milyonlarca tebaanın hükümdarın
tahtına bağlı dost olmaları; fırsatları kollayan, gönlünde kin zehirleri ve intikam ateşi
gizleyen düşmanlar olmasından daha hayırlıdır.”26 Elbette burada meşrutiyet ile ilgili
23
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26
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bir bilgi çıkarmak kolay gibi gözükmüyor. Şura hükümetinin niteliklerinin ne olduğu
konusunda açık bir bilgi yok. Bu eserde yazar, açık bir şekilde meşrutiyet taraftarı
olduğunu iddia etse dahi bu düşüncelerinin başka hiçbir kaynakta geçmiyor olması
önemli bir eksikliktir.
Meşrutiyeti savunmuş olup olmamasından ziyade, şu bir gerçektir ki şahın
istibdat idaresine karşı mücadelesi ile Meşrutiyet öncesi siyasi bilincin
oluşmasına önemli katkılar sunmuştur. Birçok mektup ve makale kaleme alarak,
İran’daki millî bilincin oluşmasına katkıda bulunmuştur. Afgani’nin parlamenter
hükümet taraftarı olduğuna dair birtakım raporlara rastlamak mümkün olsa da
açık bir şekilde meşrutiyet idaresini savunduğuna dair açık bir kayda
rastlanmamaktadır. Afgani’nin Mısır Hidiv’ine halkı istişare yoluyla yönetime
ortak etmesi ve seçime gitmesi tavsiyelerinde bulunmuştur. Afgani’nin İran’dan
kovulmasının sebebi, olarak İran için bir anayasa oluşturmasına bağlayanlar da
bulunmaktadır. Kirmani ise onun asıl hedefinin meşrutiyet ve cumhuriyet rejimi
olduğunu

belirtmektedir.

Aynı

yazar,

Afgani’nin

Seyyid

Muhammed

Tabatabai’ye yazmış olduğu bir mektubu örnek göstererek, onun burada böyle bir
yönetimi tavsiye ettiğini ve onun diğer bir adının “Seyyid Cemal-i Kanuni”
olduğunu belirtmektedir. 27 Kirmânî, muhtemelen bu iddialarını Afgani’nin
anayasa ve kanunun gerekliliğini vurgulayan görüşlerine dayandırmaktadır.
Bununla birlikte Niyazi Berkes, materyalistlere reddiye olarak yazmış olduğu
eserin Türkçe tercümesindeki görüşlerine dayanarak, onun meşrutiyet karşıtı
olduğunu düşünmektedir; çünkü o burada, Türk meşrutiyetçileri Mithat ve
Süleyman Paşa’yı cezalandırılmayı hak eden hainler olarak isimlendirmiştir. 28
Ayrıca Afgani’nin eserlerinde, meşrutiyetle ilgili doğrudan açıklamaların
bulunmamış olması, Berkes’in görüşlerini doğrulamaktadır.
Afgani’nin eserleri dikkatle incelendiğinde, eserlerinde meşruti bir
yönetim şeklini isteğinden ziyade despot yönetimleri ortadan kaldırmaya yönelik
çabaları daha net görülmektedir. Afgani yazılarında zulüm ve istibdadı ağır bir
şekilde eleştirerek, insanların kötü yönetimi ortadan kaldırıp yerine iyi bir
27

Mirzâ Muhammed Nazımu’l-İslam Kirmanî, Târih-i Bîdâri-i İrâniyân, Peykan Yayınları, Tahran
1376, s. 49 vd.
28
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yönetim kurmaları gerektiğini dile getirir. Yani bir yönetim anlayışı tezini ileri
sürmekten ziyade mevcut despot yönetimi ortadan kaldırmakla meşguldür. Bu
sistemin yerine neyin getirileceği de net değildir. Hatta o, Doğu’nun meşruti bir
hükümetle yönetilemeyeceğinden bahsederek, iyi bir yöneticinin doğu toplumları
için daha uygun olduğunu belirtir. Buna gerekçe olarak halkın hurafelere olan
inançları, gerçek ilimlere olan yabancılığı ve uzun süre despotik yöneticiler
tarafından yönetilmelerini dile getirmiştir. Afgani, Mısır’da bulunduğu 18711879 yılları arasında bir ara parlamenter sistemi savunmuş olmasına rağmen,
bunu meşrutiyetle ilişkilendirip ilişkilendirmediğine dair herhangi bir ipucu
yoktur.29
Afgani, herhangi

bir yönetim

sistemi

ortaya koymaktan ziyade,

Müslümanları Batıya karşı yekvücut ve güçlü kılmayı kendisine hedef edinmişti.
Onun meşrutiyet hareketine katkısını da, bu bağlamda değerlendirmek gerekir;
çünkü o, arkadaşı Malkom Han gibi kendisini modernizm ve meşrutiyete adamış,
Batı

kökenli

modernistlerin

bu

toplumda

kendi

başlarına

bir

şey

yapamayacaklarının çok iyi farkındaydı. Tütün boykotunda ortaya çıktığı gibi,
modernistlerin görüşlerini kitlelere aktarabileceği yegâne vasıta, ulemadan
başkası

değildi.

Bu

yüzden

ortak

hedefleri

mevcut

despotik

rejimin

devrilmesinde, ulemayla entelektüeller arasındaki iş birliği özellikle ikinci grup
için bir zaruretti. Her iki kesimle olan iyi ilişkileri sebebiyle N. Keddie onu, bu iş
birliğinin mimarı olarak takdim etmiştir. Onun ulemayı mevcut rejime muhalefete
teşviki de, onların meşrutiyet hareketine destek vermesinde hayli etkili olmuştur.
Sonuçta, müstebit idarenin devrilmesini amaçlayan bir sınıf olarak ulemanın
önemli bir kısmı, İran’da Batı tipi meşrutiyetin uygulanmasının en önemli
savunucuları olarak ortaya çıkmışlardır. 30
Cemalettin Afgani ve Malkom Han arasında da başta fikri olmak üzere siyasi
planda da çok yakın bir duruşun olduğunu söyleyen Sirişt, Seyyid Cemalettin ve
Malkom Han arasındaki söz konusu ortak yönleri şöyle açıklamaktadır: Her ikisi de
İslam dini toplumuna bağlılar, siyasi ve sosyal olarak dini takip etmekteydiler. Her
29
30

M. Uyar, a.g.e., 2008, s.133
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142

ikisi de İslam dininin istibdada karşı mücadele etmesi için güçlendirilmesi
çalışmalarından yana ve bunun yaygınlaşması taraftarı idi. Her ikisi, güçlü İslam
ulemasının, istibdada ve sömürüye karşı mücadelede yer almalarını ve önde
yürümelerine

inanıyorlardı.

Necef

ulemasının

dini

kapasitesinin

farkında

olduklarından, buradaki ulemayı istibdada karşı mücadele sahnesine çekmek için
ortak fikri konularda tavır almaları için verdikleri çaba Kaçarlar döneminde
değişiminin kaynağı ve İran meşrutiyeti bu değişimin bir devamıydı.31 Malkom
Han’ın düşünceleri incelendiğinde daha açık görülecektir ki Malkom Han’ın Afgani
ile bu ortak düşüncesi Afgani’nin etkisinde kalmasından ve pragmatik bir düşünceye
sahip olması ile açıklanabilir. Gerçekte yukarıda söylendiği gibi bir fikri yapısı
yoktur.
Cemalettin Afgani, gerek verilen imtiyazlara karşı gerekse emperyalist
güçlerin sömürgeci faaliyetlerine ve onlarla işbirliği yapan yerel yöneticilere karşı
toplumu harekete geçirebilmek amacıyla birçok kişiye mektup yollamıştır. Bu
mektupları devrimci bir içeriğe sahip ve tamamen siyasi niteliklidir. Bu
mektuplardan biriside Mirza Şirazi’ye yani merci-i taklit ve diğer Şii ulemaya
gönderdiği mektuptur. Bu mektubunda açık bir şekilde Kaçar istibdadına karşı
durmaya bir çağrı vardır.32
Sonuç olarak Afgani İslam’ın ve İran’ın milli onurunu zedelediği
gerekçesiyle, İslam öncesi milli kimliği ön plana çıkaran Ahundzâde ve
Kirmânî’nin aksine; Talibov ve hatta Malkom Han gibi pragmatist bir yaklaşımla,
İran’ın İslami kimliğini öne çıkarmıştır. Afgani, batı tipi bir sekülarizmi
savunduğu ve dini ferdî boyuta indirgemiş olmasına rağmen, ulemanın tepkisini
çekmemek için bu fikirlerini İslam kimliği altında savunmuştur. Çünkü ulema ile
işbirliği yapmadan başarı şansını yakalayamazdı. O yüzden geleneksel söylemden
de uzak düşmemeye gayret etmiştir. Ulemanın bu tepkilerini hesaplayarak hareket
eden Afgani, her şeye rağmen hem Sünni ulema hem de Şii ulema tarafından
31

Beheşti Sirişt, “Revabet ve Teamol Seyyid Cemaleddin Esd’abadi Ba Mirza Malkom Han Nazım’udDevle Ve Asare An Der Tehevvulate Siyasi Zemane” Fasılname-i İlmi Pejuhişi-i Tarih, Sal 3.,
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32
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Baskı, Kum, Matbuate Daruttebliğ İslamiyi Kum, Ferverdin 1351, s.1, Bu mektupların içeriği için ve
diğer mektupları incelemek için cemalettinin mektupları kitabına bakılabilir.
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tekfir edilmiştir. Cemalettin Afgani’nin Şii ulema kadar, onların dışındaki Bâbîler
ve Bahâîler gibi marjinal gruplarla da iyi ilişkilere sahipti. O, kendisini devamlı
Şii ulemayla özdeşleştirmeye çalışmışsa da, onun aynı ölçüde ulema tarafından
kabul gördüğünü söylemek mümkün değildir. Şii ulema, daha çok kendi
inisiyatifiyle hareket eden bir grup olmasına rağmen bu karizma Afgani’ye asla
nasip olmamış ve o, devamlı olarak birilerinin ve özellikle ulemanın himaye,
tasvip ve onayını almak zorunda kalmıştır. 33
b.b. Mirza Malkom Han (1833-1908)
İran modernleşmesi ve İran meşrutiyetinin gerçekleştiği süreçte en etkili
olan aydınlardan biri de Mirza Malkom Han’dır. Mirza Malkom Han, 1833’te,
İsfahan yakınında Ermenilerin meskûn olduğu Culfa’da doğmuştur. Ermeni bir
ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mirza Malkom Han’ın Rus Elçiliğinde
mütercim olarak çalışan babası Mirza Yakub, Müslüman olduğunu söylemiş
olmasına rağmen Hıristiyanlıkla ilişkilerini devam ettirdiği iddia edilmiştir. 34
Malkom Han 1843’te henüz 10 yaşındayken babası tarafından eğitim için
Fransa’ya gönderilmiş, orada hukuk ve doğa bilimlerinin yanı sıra siyaset bilimi ve
mühendislik gibi konularda da bilgi edinmiştir.35 Malkom Han Paris’teki eğitimini
Ermeni okullarında almış ve ondan sonra Politeknik’e devam etmiştir.
Fransa’daki eğitimini tamamlayan ve 1851’de ülkesine dönen Malkom Han’ın
hedefi parlak bir siyasi kariyer elde etmekti. Tam bir pragmatist kişiliğe sahip
olan Malkom Han, bütün ilişkilerini bu pragmatist kişiliği üzerine oturtmuştur.
Aslında bu pragmatist kişiliği hedefe ulaşmak için Malkom Han’ı her türlü yol ve
yöntemi meşru görme noktasına getirmiştir. İran’a dönen Malkom Han sarayla iyi
ilişkiler kurmuş ve bir yandan saray mütercimliğini yaparken diğer yandan Emir
Kebir tarafından yeni kurulmuş olan Dâru’l-Fünûn’da ders vermeye başlamıştır. 36
Malkom Han, 1851–1863 tarihleri arasında İran’da yaşamını sürdürmüş,
1856’da Paris’te düzenlenen İngiltere-İran Barış Konferansı’na delege olarak
33
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katılmış ve burada şahın temsilcisi Ferrûh Han’ın mütercim ve siyasi danışmanlık
görevini üstlenmiştir. 37 Malkom Han 1858’de, Cafer Han Müşîru’d-Devle’nin
kurmuş olduğu kabine için Kitâbçe-yi Ğeybî yâ Defter-i Tanzimât38adlı eseri
yazarak reform faaliyetlerine katılım göstermiştir. İlk defa batılı hükümet
sistemini tarif ettiği ve İran’da uygulanması gereken yenilikleri açıkladığı bu risale,
İran sarayında büyük bir ilgiyle karşılanmış ve yoğun tartışmalara neden olmuştur.
Bu eser muhafazakâr kesimin tepkisine yol açmıştır.39Aynı yıl, bu projesi için
Feramuşhane’yi kurmuştur. Ancak Şah, Malkom Han’ın siyasi faaliyetlerinden
rahatsızlık duyması üzerine, Malkom Han 1863’te Türkiye’ye sürgün edilmiş ve
1871’e kadar Türkiye’de kalmıştır. Malkom Han’ın İstanbul’da kaldığı süre
içinde bir ara boş kaldığı ve bu süre içinde zengin bir Ermeni tacirin kızıyla
evlenmek için Hıristiyanlığa dönmeye karar verdiği iddia edilmiştir. Hatta
Osmanlı Hükümeti’nde iş bulmak amacıyla, İran vatandaşlığından çıkıp Osmanlı
vatandaşlığına geçmeyi düşündüğü de iddia edilmektedir. Bu fikirlerden dolayı
Malkom Han’ın İran’a ve İslam’a bağlı olduğu düşüncesi birçok kişi tarafından
sorgulanır hale gelmiştir. 40
Mirza Malkom Han Türkiye’de bulunduğu dönemde İran’ın Türkiye
büyükelçisi Mirza Hüseyin Han Sipahsalar’la ilişkilerini iyi tutması sayesinde
İran’a dönmenin zemini oluşmuştur. Sipahsalar’la olan bu iyi ilişkileri ve
Sipahsalar’ın Malkom Han’a karşı korumacı bir tavırla yaklaşması, Mirza
Malkom Han’a kafasındaki reform projelerini uygulama fırsatı vermekle birlikte,
karanlık birtakım eylemlerini de kamufle etme imkânı sunmuştur. Bu konuda
kendisinin itirafları da bulunmaktadır. Bununla ilgili olarak Mısır’da başkonsolos
olarak görev yaptığı sırada kendisinin de itiraf ettiği rüşvet olayından sonra,
olayın üstü örtülerek, İstanbul’a geri çağrılmıştır. Bu olaydan sonra ülkesine
dönen Malkom Han, o dönemde başbakanlık yapan Sipahsalâr’a danışmanlık41
yapmaya başlamıştır.
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Mirza Malkom Han 1873’te çıkartılan ve Osmanlı reformlarına atıfta
bulunulan

“Derbâr-i

Azâm

Fermanı”nın

hazırlanmasında

da

katkılarda

bulunmuştur.42Bu görevinde Malkom Han, aynı zamanda Defter-i Tanzimât’ta ortaya
koyduğu Batılı hükümet sistemini uygulayabileceğini düşünmüş ancak bu
teşebbüslerini sonuçlandıramamıştır.43
1873’te, tam yetkili bir elçi olarak Londra’ya gönderilen Malkom, 1878’e
kadar bu görevini sürdürdükten sonra 1878’de, İran delegesi olarak Berlin
Kongresi’ndeki başarılı hizmetine karşılık, aynı yıl Londra Büyükelçiliği
görevine yükseltilmiştir. Bu tarihten itibaren yaklaşık on yıl, büyükelçi olarak
hizmet vermiştir. Burada görevli olduğu yıllarda Malkom Han İngiltere’nin
İran’da elde etmiş olduğu en büyük imtiyaz olan Reuter imtiyazı onun ve Mirza
Hüseyin Han Sipahsalar’ın girişimleriyle imzalanmıştır. O dönemin sarayında
şaha yakın isimlerden birisi olan İtimad’us-Sultan hatıratında Malkom Han ve
Sipahsaların İngilizlerden bu imtiyaz karşılığında 50 bin lira aldığını iddia
etmişti.44 İran halkının iktisadi hayatına çok büyük zararlar veren bu imtiyaz halk
tarafından gelen yoğun tepkiler sonucunda iptal edilmiştir. 45
Bu süreçte onun tepki çeken fiillerinden biriside piyango imtiyazıdır. 1888
yılında şah tarafından kendisine tanınan piyango imtiyazı konusundaki tavrı, onun
gerçek yüzünü göstermiştir. Piyango imtiyazında bizzat rol alan Malkom Han,
kendi menfaatleri için kendi vatanını yabancılara peşkeş çekebileceğini
göstermesi onun açısında büyük bir imaj kaybına neden olmuştur. 46 Malkom Han,
bin dolar karşılığında Nasıreddin Şah’tan aldığı piyango imtiyazını, kırk bin
dolara bir İngiliz şirketine devretmiştir. Sonuçta onun hasmı olan başbakan
Emînü’s-Sultan’ın tahriki ve ulemanın, kumarın İslam’da yasak olduğuna dair
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beyan ve tepkileri üzerine, bu imtiyaz iptal edilerek 47 Malkom Han büyükelçilik
görevinden uzaklaştırılmış 48 ve on yıl sürecek olan sürgün hayatı başlamıştır.
Bu olay üzerine sarayla ilişkileri bozulan Malkom Han, daha radikal ve
reformcu bir muhalefet üslubu sergilemeye başlamış ve diğer İranlı muhaliflerle
iş birliğini arttırarak, İran’daki geleneksel yapıyı, tekrar sorgulamaya başlamıştır.
Görüşlerini daha rahat duyurabilmek amacıyla, İngiltere’de Kanun adlı meşhur
gazeteyi çıkarmaya başlamıştır. 20 Şubat 1890’da ilk sayısı yayınlanan Kanun
Gazetesi gizli yollarla İran’a sokulmasının yanı sıra İranlıların bulunduğu diğer
ülkelere de gönderilmiştir. İran’ın sosyal ve ekonomik geri kalmışlığı ve ülkedeki
siyasi yozlaşma konuları üzerinde yoğunlaşan gazete, bunun çözümünün hukuk,
milli bir meclis ve temsili hükümet olduğunu iddia etmiştir. Eminü’s-Sultan’ın
vefatıyla yerine Emînü’d-Devle’nin geçmesi ve Muzaffereddin Şah’ın tahta
oturmasıyla, Malkom Han’ın sarayla ilişkilerinde yeniden düzelme gerçekleşti ve
Malkom, eleştirel üsluptan uzaklaşarak yeniden pragmatist bir kişiliğe büründü. 49
1898 yılında Roma’ya büyükelçi olarak tayin edilen Malkom, hayatının sonuna
kadar bu görevini sürdürmüştür. Malkom Han 1908’de Lozan’da vefat etmiştir.50
Malkom Han’ı İran’ın diğer aydınlarından ayıran önemli yanı Malkom
Han’ın mason teşkilatları ile ilişkileridir. Malkom Han İranlı birçok kişiyi
1858’de kurmuş olduğu Ferâmuşhane isimli teşkilata üye yapmayı başarmıştır.
Hatta ulemadan bile birçok kişi bu teşkilata dahil olmuştu. Malkom Han
Ferâmuşhane’deki çalışmalarını mason localarındaki sistem benzeri bir gizlilikle
yürütmüştür. Hatta şaha kendisini desteklemesi halinde devletin bütün önde
gelenlerinin kendisine bağlılık ve sadakatli olacağını söylemiştir. Eğer bu
gerçekleşirse kendisi büyük üstad olacaktır. Nasıreddin Şah ilk önce bu teşkilata
sıcak bakarken teşkilat faaliyetlerine başladığında şah,

Feramuşhane’nin

faaliyetlerinden rahatsız olmuş ve bir ferman yayınlayarak 17 Eylül 1861’de
Ferâmuşhane’yi kapatmıştır. Malkom Han’ın kurmuş olduğu Feramuşhane’nin en
47

İ. Raini, a.g.e., s.178
M. Uyar, a.g.e., 2008, s. 105 vd.
49
İ. Raini, a.g.e., s.143
50
M. Uyar, a.g.e., 2008, s.106, Mehmet Emin Resulzâde, (1993), İran Türkleri (Türk Yurdu ve
Sebilürreşad’taki yazıları) hazırlayanlar: dr. Yavuz Akpınar, İrfan Murat Yıldırım, Selahattin Çağın,
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1993,s.74
48

147

önemli hedefi, şahın gücünü kıracak yenilikçi fikirlerin yayılmasını sağlamaktır.
Ferâmuşhane’nin kapatılmasıyla Malkom Han, daha sonra Ademiyet Locası’nı
kurmuştur.51
Malkom Han’ın kurmuş olduğu Ferâmuşhane’nin hedef aldığı sosyal
gruplardan bir diğeri, Şii ulemadır. Bu yüzden Şii ulema da bu teşkilatın din
karşıtlığı yaptığı gerekçesiyle bu teşkilata karşı çıkmışlardır. Ancak din karşıtlığı
suçlamalarını Malkom Han kabul etmemiştir. Bunun aksine kendisinin ve
teşkilatın tek amacının İslam’ı ve hükümeti güçlendirmek ve Müslümanların
haklarını savunmaktan ibaret olduğunu ileri sürmüştür. Gizli faaliyetlerini ise
Şîa’nın yıllardır sürdürmüş olduğu takiyye anlayışının bir benzeri olduğunu iddia
etmiştir. Aynı şekilde yenilik olarak kabul edilen görüşlerinin ise İslam’ın
hakikatlerinden başka bir şey olmadığını savunmuştur. Ancak tüm bu
açıklamalarına karşın oda babası gibi, İslam’ı kendi çıkarları için görünüşte kabul
etmiştir. Bu gerçeği, Malkom Han’ın 1901’de İran’daki İngiliz elçiliğinden, Lord
Lansdowne’ye gönderilen mektupta kendisini açıkça bir Hıristiyan olduğunu
ifade etmesinden anlamaktayız. Malkom Han, gerçekte Şii ve hatta Müslüman
olmadığını ve hayatının birçok safhasında takiyye yaptığını görebiliriz. Malkom
Han “Fars Medeniyeti” adı altında misyonerlere vermiş olduğu bir konferansta,
İran’daki misyoner faaliyetlerinin neden başarılı olmadığına yönelik bir soruya
Avrupa’dan bu fikirlerin gelmesinden dolayı bu fikirlerin başarı şansı yoktur
cevabını vermektedir. Ya da bu fikirler İslam’da da var dediğinizde kimse kabul
etmez. Ancak savunduğunuz fikirleri İslam tarafından emredildiğini söylerseniz
ulema dahi bu fikirleri kabul eder ve bu fikirleri savunur diyerek bir yandan asıl
kimliğini ortaya koyarken diğer yandan ne kadar uyanık hareket ettiğini de
göstermiştir.52
Malkom Han’ın dinle ilgili görüşlerinde de, masonik bağlantılarının
izlerini görmek mümkündür. Malkom Han bütün dinlerin bir olduğunu iddia
ederek akıl ve hümanizmi ön plana çıkarmıştır. Malkom Han “Ademiyet” olarak
isimlendirdiği yeni bir din kurduğunu ileri sürmüş ve bu dinin mensuplarının otuz
51
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bin civarında olduğunu belirtmiştir.53 Mirza Malkom Han bu cemiyetin
nizamnamesi olarak “usul-ı ademiyet” adı ile bir eser kaleme almıştır. Bu
cemiyetin üyelerine “Adem” ismi verilmekteydi. 54
Malkom Han’ın bu teşkilatta yürütmüş olduğu faaliyetlere halkın farklı
kesimlerinin yanı sıra ulemanın ileri gelenlerinin de katıldıkları bilinmektedir. Bu
teşkilatın

faaliyetlerine

katılan

en

meşhur

olanlardan

biri

Şeyh

Hâdî

Necmabâdî’dir.55 Necmabâdî, çevresinde hurafelere savaş açmış özgürlükçü bir
âlim olarak tanınan Tahran’ın önde gelen ulema temsilcilerinden birisidir. Aynı
şekilde Babiliğe mensup olan fakat ulema arasında görülen Mirza Ağa Han
Kirmânî ve Şeyh Ahmet Ruhî’yi de burada belirtmek gerekir. Yine Tahran’ın
Cuma imamı Hacı Mirza Zeynü’l-Âbidîn de bu müesseseye mensup olanların
arasında zikredilmektedir. Meşrutiyet hareketinin lideri pozisyonunda olan
Seyyid Muhammed Tabatabai’nin de Necmabâdî’nin talebesi olması tesadüf
değildir. Algar, Tabatabai’nin kendisinin de masonlarla bağlantılı olduğunu ve
meşrutiyet hareketindeki fikirlerinin ana kaynaklarından birisinin bu olduğunu
iddia eder.56
Malkom Han her yönüyle pragmatist bir mantığa sahipti. Düşünsel açıdan
ulemaya karşı olmasına rağmen ulema ile karşı karşıya gelmemek için yapmış
olduğu her hareketi ve sahip olduğu her düşünceyi ulemanın hoşuna gidecek
şekilde izah etmeye çalışıyordu. Bu konuda iyi bir takiyyeci olan Malkom Han
zor durumda olduğu dönemlerde teslimiyetçi davranırken düzlüğe çıktığı
durumlarda ise saldırgan olabilmekteydi. Ama her şeye rağmen Şii ulemanın
toplumsal gücünü bildiği için ulemayı açıkça hedef almaktan kaçındı. İran’daki
ulema da aslında dünyanın farklı bölgelerindeki ulema ile çok paralellik
göstermemektedir. Ulema yönetime ve yabancılara karşı diğer sınıflarla birlikte
hareket etmiştir. Ulemanın bu duruşu Malkom Han’ın yönetime karşı onlarla
birlikte hareket etmesinde etkili olmuştur. Seküler bir zihniyete sahip olmasına
rağmen Malkom Han, birçok kez ulemayı savunma pozisyonuna da girmiştir. Din
53
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ve ulemanın lehine yapmış olduğu konuşmalarda ulemanın devletin önemli
kademelerinde bulunması gerektiğini söylemektedir. Modern sistemin İslam’la
çelişmediğini iddia eden Malkom, İslam hukukunun ise dünyada en mükemmel
hukuk sistemi olduğunu ve Avrupalıların bunu kavrayamadığını iddia etmiştir.
Biraz daha ileri giden Malkom, bölgenin ileri gelen ulemasının danışma
meclislerine alınması gerektiğini söylemektedir. Ona göre modern hukuk
prensiplerinin İslami prensiplere çok benzediğinden İslam’dan ödünç alındığını
düşünmek içten bile değil. Malkom Han’ın bu düşünceleri muhtemelen Şii
ulemanın toplumdaki konumundan dolayı çaresizlikten söylemiştir. Çünkü bazen
ulemayı cühela takımı gibi ağır ifadelerle aşağılamıştır. 57
Meşrutiyet hareketinde de durum aynıdır. Meşrutiyetin dönemin İslam
anlayışı ile uyuşmadığını bildiği halde bunu açık bir şekilde ifade etmekten
kaçınmış ve bundan dolayı birbirleri ile çelişen açıklamalar yapmıştır. Bu
yönüyle meşrutiyeti İslam’la uzlaştırmaya çalışan Müsteşarü’d-Devle’ye daha
çok benzemektedir. Malkom Han İran’da batılı düşünce ve reformlarının İslami
kisveye büründürülmeden kabul edilmesinin imkânının olmadığının farkındaydı.
Müslümanları batılı olan her şeye karşı olmalarının sebebinin batılıların İslam ’a
karşı

duruşlarından kaynaklandığını

düşünen Malkom

Han, bu yüzden

Müslümanlarında batı medeniyetinin nimetlerinden yararlanmasının bir yolunun
bulunması

gerektiğine inanmaktadır. Malkom

Han’ın bulduğu yol

batı

medeniyetinin savunmuş olduğu değerlerin İslam’ın özünde olduğu tezinden
başka bir yol değildi. Malkom Han batının sahip olduğu değerleri kendilerinden
ödünç alındığı iddiasındaydı. Ne olursa olsun İran’ın bu fikirleri uygulamaktan
başka çaresinin olmadığını, uygulamadığı taktirde batı medeniyetinin selinde
boğulacağını iddia etmiştir. 58
İran’daki Batılılaşma sürecinde oynadığı rolün yanı sıra Malkom Hân’ın en
çok tartışılan yönü siyasi kimliği olmuştur. Malkom Han anayasacı fikir anlayışıyla
“kanun” kavramını çok vurgulamanın yanı sıra iktisadi yönden de koşulsuz bir
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Batılılaşmayı savunmuştur. Malkom Han,59 XIX. yüzyılın ikinci yarısında, dış
ülkelerin İran’da elde etmeye çalıştıkları bazı iktisadi imtiyazların sağlanmasında
önemli bir destekleyici rol oynamıştır.
İstanbul’da

olduğu

1863–1871

tarihlerinde

meşrutiyetin

en

fazla

tartışıldığı bir döneme denk gelmiş olması Malkom Han’a, yapılan tartışmalara
yakından tanık olma olanağı vermiştir. Bu tartışmaları tecrübe eden Malkom Han,
İran’ın sorunlarından kurtulmasının tek yolu olarak meşruti rejimi görmüştür.
Birçok ülkeyi görme olanağı bulan Malkom Han, bu ülkelerdeki sosyal ve siyasi
reformları da yakından görme imkânına kavuşmuştur. Osmanlı dahil birçok
ülkedeki reformcularla tanışma imkânı bulmuş ve birçok kişiden etkilenmiş olan
Malkom Han iki yüze yakın eser kaleme almıştır. Bu eserlerinde Avrupa’nın
reformlarından

ve ilerlemesinden

bahsederek

birçok

konuyu

eserlerinde

tartışmıştır.60
1850 ve 60’lı yıllardan itibaren, idari reform konusundaki vurgularına
rağmen Malkom Han, meşruti krallık ve Avrupa’nın diğer siyasi müesseselerinin
İran için uygun olmadığını ifade etmiştir. Avrupa’nın güçlü olmasını sahip
olduğu idari sistemle açıklayan Malkom Han bundan dolayı kendisi de idari
birtakım reformlar önermiş ancak sürgüne gönderilene kadar çok radikal bir öneri
olan meşrutiyeti dile getirmemiştir. Sürgün edilmeden önce kanuna duyulan
ihtiyacı dile getirirken sürgünden sonra daha radikal bir duruş sergilemiş ve şahın
yetkilerinin sınırlandırılmasından bahsetmiştir. 61
Hayatının önemli bir kısmını Avrupa’da geçirmesine karşın modernizmi
savunan diğer modernislerle kıyaslandığında onlar kadar sistemli bir meşrutiyet
fikrine sahip olmadığı da görülmektedir. Bunun sebebi genel olarak ülkenin
yararını

düşünmek

kaynaklanmaktadır.

yerine
Malkom

kendi

menfaatlerini

Han, meşrutiyet

önceleyen

terimini

kişiliğinden

ülkesindeki

diğer

modernistlerin kullandığı anlamda kullanmamıştır. Aynı zamanda ne Namık
Kemal ve Tahtavî gibi diğer Müslüman modernistlerin ne de Avrupalıların
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tanımına benzemektedir. Malkom Han, halkın hâkimiyeti terimini de Batı siyasi
literatüründeki anlamıyla kullanmaktan çekinmiştir. O, bu terimi, ilk dönemde
Müslümanların birlik olarak toplumsal faaliyetleri müşterek bir şekilde
yürütmelerine benzetmiştir. Elbette bu anlamdaki dayanışmayı, Batılı anlamıyla
halkın iradesi terimiyle mukayese etmek biraz zordur. Onun İslam’la meşrutiyeti
uzlaştırma çabaları, bu ikisi arasındaki farkların anlaşılmasını zorlaştırmıştır. 62
1858’de Defter-i Tanzimat adlı eseri kaleme alan Malkom Han,bu
eserinde, kanunların halk tarafından yapılıp şah tarafından icra edildiği “saltanat-ı
mutedil” olarak isimlendirilen bir devlet modelinden bahsetmiş; ancak bu yapının
İran’a uymadığını belirtmiştir. Bunun akabinde Malkom Han kanunlarla yönetilen
bir anayasa ve güçler ayrılığı ilkesinde bahsetmiştir.Bu sistemde şah yine en
tepededir. Ancak sürgünde olduğu ve kanun gazetesini 63 çıkardığı yıllarda ise
şahın gücünün “Meclis-i Şûrâ-yı Kebîr-i Millî” olarak isimlendirdiği Büyük Millî
Danışma Meclisi tarafından sınırlandırılması gerektiği yolunda bazı görüşler,
ortaya koymuştur. Bu iki görüşünün çelişkisini onun hangi dönemde bu görüşl eri
savunduğu ve pragmatist kişiliği göz önünde bulundurulursa kolayca anlaşılabilir.
Malkom Han bunun yanı sıra teklif etmiş olduğu “meclis-i idare”, “meclis-i şûrâyı devlet”, “meclis-i şûrâ-yı Kübrâ” ve “meclis-i kavânin” gibi müesseseler,
görünüşte isim benzerliği bulunmakla birlikte hiçbir zaman temsilî bir hükümet
anlamında kullanılmamıştır. Malkom Han çeşitli yetkilerle yetkilendirmiş olduğu
bu meclislerde bakanların şaha değil meclise karşı sorumlu olması gerektiğini
savunmakla birlikte bunların nasıl seçileceği konusunda bir görüş belirtmemiştir.
Bu meclisin Tahran’da toplanmasını savunmuş ve üyelerinin ise başta müçtehit
ve ulema olmak üzere, toplumun ileri gelenlerinin arasından seçilmesi gerektiğini
savunmuştur. O, sadece bir yerde açık bir şekilde “meclis-i vükelâ-yı millet”
(milli temsilciler meclisi) ve “meclis-i aktâb” (asiller meclisi) olmak üzere iki
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meclisten bahsetmiş ve bunların bir araya gelmesiyle “mele-i ‘âlâ” olarak
isimlendirdiği kongrenin ortaya çıkacağını belirtmiştir. 64
Malkom Han İran’ın başındaki belaların giderilmesi müçtehitler ve aydınlar
arasındaki birliğe bağlı olduğunu düşünmektedir. Bu konuda çarenin müçtehitlerin
ve İranlı aydınların elinde olduğunu belirten Malkom Han, müçtehitlerin ve Kum’un
ileri gelenlerinin birleşmelerini ve Milli Büyük Şura Meclisini oluşturarak, büyük
felaketler selini, tedbirlerle ve meşru kanunlarla bu tehlikeleri bertaraf etmesini talep
etmiştir.65
Modernizmin ve batı tarzı kanun anlayışının en büyük savunucularından
Malkom Han ile İslamcı kimliği ile meşhur olan Afgani arasında birçok fikri ortaklık
vardı. Bu fikri ortaklık Cemalettin’in Malkom Han üzerindeki tesirini açık bir şekilde
göstermektedir. Malkom Han Hükümet hakkındaki Şii ulemanın bakışını kanun
gazetesinde şöyle açıklar: İran’da diğer bir meselede hâkimiyet meselesidir. İran’da
dinin en önemli sorunlarından birisinin imamet olduğunu belirtmekte ve dış güçlerin
bu konuda neredeyse hiç bilgi sahibi olmadıklarını dile getirmektedir.Sünni
dünyasında Osmanlı sultanı mutlak liderdir kendisine itaat edilmesi gerekiyor.Ancak
İran’da böyle değildir. İran’da şu anki yönetim ve şahlar gasıp sayılmaktadırlar.
Bundan dolayı şu anda İran’da iki hükümet vardır. Bunlardan biri meşru hükümet ki
bu din ulemasının karşılığıdır. Diğeri de gasıp hükümetidir ki buna zulüm hükümeti
denir.66
Aynı doğrultuda Seyyid Cemalettin “Pall Mall Gazett” gazetesinin müdürü
Arthur Arnuld ile yaptığı söyleşide Sünni dünyasından farklı olarak Şii inancında
olanların istibdada karşı duruşlarını şöyle açıklamaktadır: İlerlemenin önündeki en
büyük engel istibdattır. Bu tarz hükümet ne yazık ki Sünni mezhebin bir parçası
haline gelmiştir. Şii mezhebi böyle değildir. Sünni mezhebinin önemli bir usulü
şudur ki her hükümet şekli gayri kanuni, her hükümet şekli gasıptır. Be gerçeklikte
ıslahat ve istibdadın yok edilmesi Şiilikte ortadan kaldırmak daha kolaydır.67
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Afgani ve Malkom Han arasındaki fikri ortaklık öyle bir düzeye varmıştı ki,
İran’ın Viyana elçisi Tahran’a gönderdiği açıklamalarda Paris’te yayınlanan
makaleler Afgani’nin değil, Malkom Han’ındır diye açıklamalarda bulunmuştur.
Aynı şekilde Malkom Han’dan sonra Londra’da elçi olan Ala’us-Sultane, Afgani ve
Malkom Han arasındaki ilişkilerin sıcaklığından kötümser bir bakış açısıyla
bakmakta ve şöyle demektedir: “Onların birbirleri ile alakaları yoktur. Birçok kez
birçok konuda aralarında tartışmalar çıkmaktadır. Fakat onların hedefleri aynı
olduğu için birbirlerine ihtiyaçları var ve bu yüzden çoğu zaman birbirlerini
desteklemektedirler.”68 İranlı ünlü sosyolog Şeriati’de ikisi arasındaki düşünsel
farklılığa dikkat çekimiştir. Afgani’yi ulemadan kabul eden Şeriati, şöyle bir
değerlendirme yapmaktadır. İran’a giren ilk sömürü ayağı bankaydı. Bankanın İran’a
gelişini öneren ilk kişi ise din karşıtı, yenilikçi bir aydın olan Mirza Malkom Han’dır
ve buna karşı duran ilk kişi ise yine din adamları arasından çıkan Seyyit Cemalettin
Afgani’ydi69 demektedir. Ancak farklı bakış açısına rağmen birçok konuda ortak
tavır geliştirmişlerdir.
Sonuç olarak Malkom Han hakkında şöyle bir değerlendirme yapabiliriz.
Malkom Han meşrutiyet hareketindeki önemli aydınları biri olmasına karşın,
pragmatist kişiliği birçok görüşünü açıkça söylemekten onu alıkoymuştur. Ulema ile
modernistlerin işbirliği yapmasından yanaydı. Dine karşı olmasına rağmen ulemanın
toplum üzerindeki gücünün farkında olan Malkom Han çoğu zaman birbirleri ile
açıkça çelişen düşünceleri dile getirmiştir. Her şeye rağmen Kanun Gazetesi’ndeki
makaleleri ve diğer eserleri büyük etki yaratmış ve Malkom Han bundan dolayı
meşrutiyetin babası olarak anılmıştır. Batı tarzı kanun anlayışının İran’ın gündemine
sokulmasındaki rolü diğer aydınlar tarafından da kabul edilmektedir.
b.c. Abdürrahim Talibov (1848 – 1912)
Abdürrahim Talibov, 1834’te Tebriz’de marangoz bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya geldi. Talibov, Malkom Han, Ahundzâde ve Müsteşarü’d-Devle
gibi devlet görevlerinde bulunmayarak aile mesleğini sürdürmüştür. Buna rağmen
onun İran’daki fikri uyanışa ve meşrutiyet hareketine katkısı, diğer aydınlardan
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daha az değildir. On altı yaşındayken Tiflis’e göç eden Talibov, uzun yıllar
marangozluk ve müteahhitlik işlerini yaptıktan sonra maddi olarak rahatlayınca
hayatının kalan kısmını ilmi ve entelektüel çalışmalara adamıştır. Talibov
Avrupalı ve Batılı yazarların görüşleri hakkında ilk bilgilerini Rusça tercümeler
yoluyla edinmiştir.70 Daha sonra Rusya’da ikamet eden Talibov orada Rus
İnkılâbının bütün aşamalarını müşahede ederek durum hakkında bilgi sahibi olmuş
durumla alakalı tecrübe kazanmıştır. Rus inkılâbı, Talibov’un fikri oluşumunda çok
büyük etkiler yaratmıştır.71
Talibov’un evi, Tiflis’e uğrayan ve oradan geçen bütün İranlı devlet adamı
ve entelektüellerin buluşma noktasıydı. Talibov başbakan olan Emînü’s-Sultan’la
yakın ilişkiler kurmuş ve Meşrutiyet öncesine kadar bu irtibatını devam
ettirmiştir. Onun fikirlerinin önemli bu dönemde burada olgunlaşmıştır. Ancak
tüm bu yaşamına karşın İranlı kimliğinden ve kültüründen hiçbir zaman
uzaklaşmamış, İran ve Tebriz’e sevgisi ve tutkusu hiçbir zaman bitmemiştir.
Kendi halkının Avrupalılaşması ve kimliklerini yitirmeleri ona en büyük acıyı
vermekteydi. İranlıların Avrupa’ya giderek onların kültürleri adına sadece içki ve
domuz etinin kullanımını almaları ve bunu dışında kalan medeniyet ve
kültüründen yararlanmamaları Talibov’un en önemli eleştiri konularındandı.
Aktif siyasete karşı olan Talibov, meşrutiyet gerçekleştikten sonra gelen teklifleri
geri çevirerek bu tavrını korumuştur. Hatta Talibov’u Tebriz milletvekili olarak
seçmişlerdir ancak o yurtdışında olduğundan dolayı meclise katılamamıştır.
Talibov aktif siyasetin dışında kalmasına rağmen 1911’e kadar siyasetle ilgili
yazıp çizmeye devam etmiştir. 72
Nasıreddin Şah’ın saltanatının ortalarında İranlı aydın ve özgürlük yanlıları
içeride ve dışarıda özgürlüğü ve kanunu hâkim kılmak için mücadeleye başlayınca
Talibov kalemiyle bu yolda mücadeleye girişmiştir. Halkın, hükümetin kusurlarını
görmesi ve meşrutiyet hükümetinin faydalarını anlaması ve bilinçlenmesi onun en
öncelikli hedefiydi. Talibov’un düşüncesinin iki temel dayanağı vardı. Bunlardan biri
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batı medeniyeti, diğeri ise antiemperyalist eğilimlerdir. Talibov bu konuda birçok
eser kaleme almıştır.73
Talibov, diğer aydınlarında savunduğu gibi, yaşanan sorunlara çare olarak
Batı medeniyetinin örnek alınması düşüncesini savunmaktaydı. Talibov’un Batı
medeniyetiyle ilk karşılaşması Rusya üzerinden gerçekleşmiştir. Rusya o önemde
doğu toplumları için batıyı tanımak açısından bir ayna konumundaydı. Rusya
üzerinde batı medeniyetiyle tanışan Talibov siyasi ve soysal problemlerin çözümü ve
ilerlemek için batı medeniyetinin alınması gerektiğini savunmuştur. Bunun için
siyasi, içtimai, kültürel ve askeri alanda yenilikler yapmak gerekliliğine değinen
Talibov, İran’ın ilerlemesi için batı medeniyetinin iktibas edilmesini savunurken
İran’ın bağımsızlığı için ise emperyalizme karşı mücadeleye davet ediyordu.
Talibov’a göre İranlılar batı medeniyeti ile tanışmalıdır. Eğer buradaki medeniyetin
sırrına vakıf olmazlarsa gelecekte İran’ın yıkılacağını öngörür.74
“Kitab-ı Ahmed” adlı eseriyle İranlılara çağdaş ilimleri ve ilerlemiş batıyı
tanıtmaya çalışırken hayali kahraman sayesinde batının ilerlemesinin sebeplerini ve
İran’ın

geri

kalmışlığının

nedenlerini

de

kahramana

sorular

sordurarak

irdelemekteydi.
Talibov Batı medeniyetini iki boyutuyla öne çıkarmaktadır. Sanat ve ilim
güneşinin batıdan doğduğu ve kanunlara dayalı bir düzenin varlığıdır. Bu kanunları
millet yapıyor ve hükümet ancak bu kanunları icra etmekle yükümlüdür. Talibov için
en önemli olan ilim ve teknolojinin alınmasıydı. Genel olarak bütün Müslümanların
ve özelde ise İranlıların Avrupa’nın ilerlemesine nail olmasını isteyen Talibov, bu
sebeple sürekli olarak İran’ın geri kalmışlığına vurgu yapmakta ve yenileşme
faaliyetlerine karşı çıkan insanlara da tepki göstermekteydi.75
Talibov sadece dini ilimleri tahsil edip pozitif bilimlerle ilgilenmedikleri için
ulemayı da eleştirmiş ve onlara tepki göstermiştir. Aslında Talibov ulemaya yönelik
çok sert eleştirilerde bulunmuştur. Bu eleştirilerden dolayı onun kitapları Şeyh
Fazlullah Nuri tarafından yasaklanmış ve kendisi de kâfir ilan edilmiştir. Talibov dini
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malumatın modern dünyada yeterli bir bilgi olmadığını düşünmektedir.76 Bu yüzden
ulemanın pozitif bilimleri öğrenmek için çaba sarf etmelerini istemiştir. Talibov bir
yandan pozitif bilimlerin okunması ve batı medeniyet değerlerinin alınması
gerekliliğine aşırı vurgu yaparken diğer yandan da Batı’ya şiddetli bir muhalefet de
sergilemiştir. Talibov kültürel olarak batının etkisinde değildir. O asla batı kültürü
karşısında şaşkınlık yaşamamış ve bir batı taklitçisi olmamıştır. Bunun aksine kendi
milli ve ahlaki değerlerinden uzak düşenleri şiddetli bir şekilde kınamıştır. Batının
yozlaşmışlığına ve ahlaki çöküntüsüne karşı çıkmıştır. Bu noktada eleştirilerini
yoğunlaştıran Talibov, Malkom Han ve Ahundzâde gibi isimlere karşı çıkarak onları
meczup olarak nitelendirmiştir.77
Ülkenin teknolojik olarak gelişmesi için batıdan uzman getirilmesini de şartlı
olarak savunan Talibov, kendileri teknolojiyi öğrendikten sonra bu uzmanların sınır
dışı edilmesinden bahsetmektedir. Batıya devlet hazinesinden masraflarının
karşılanıp okumaya gönderilen öğrencilere de seslenen Talibov kendi kültürlerinden
utanmamalarını, milli kimliklerine zarar vermemelerini ve ülkelerine geldiklerinde
de kendi değerlerini küçümsememelerini öğütlemiştir. Talibov İranlı gençlerin batıya
gitmemeleri ve orada frengimeab (garpzede) olmamaları için ülkede yüksekokulların
açılmasını savunmaktadır.78
Talibov’un düşünceleri doğrultusunda örnek alınması gereken model ülke ve
halk ise Japonya’dır. O defalarca 1889’daki Kanun-ı Esasi-i Japon ismini
zikretmektedir. Batıdan nelerin alınması gerektiğini asıl buradan çıkarabiliriz. Hatta
bu konuda Japon Kanun-ı Esasi’sini Farsçaya tercüme ederek büyük bir adım
atmıştır.79
Talibov hiçbir zaman batı medeniyetinin alınması gerektiğini savunurken
Ahundzâde gibi Rusya’yı taklit ederek kimliğini asimile etmemiştir. Talibov’un
vatanperverliği imandan kaynaklanmaktaydı. Vatana olan sevgisi ve hassasiyeti,
sömürgecilere karşı duruşu onun eserlerini süslemektedir.80
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Talibov’un şansı, dünya için önemli kavşak noktalarından biri olan Fransız
inkılâbı kadar değilse de önemli tarihi sonuçlar doğuran 1905’teki Rus inkılâp
hareketine tanık olmasıdır. Emperyalizmin ortaya çıkması, Marksizm’in doğması ve
sömürgeleşmiş devletlerin bağımsızlık mücadelelerine başlaması hep aynı döneme
denk geldiği için tüm bunlar Talibov’un fikirlerinin oluşması üzerinde tesirler
yaratmışlardır.
Talibov makalelerinden birinde İran’ın geri kalmışlığının en önemli
sebeplerinden biri

emperyalist

devletlerin

İran içindeki

nüfuzu olduğunu

söylemektedir. Talibov Rus ve İngiliz emperyalist devletlerin sömürge konusundaki
hırs ve siyasetlerine her yerde değinmekte ve bu iki ülkeden bezdiğini dile
getirmektedir. Emperyalist devletlerin her gün yeni bahanelerle yeni şeyler
istediklerine değinerek, İran’ın bunları memnun etmek için biri İngilizler için diğeri
Ruslar için olmak üzere iki süt veren memeye sahip olması gerektiğini başka türlü bu
devletlerin memnun olmadıklarını söyleyerek gerçek durumu aşikâr etmeye
çalışmıştır. Aynı zamanda emperyalist devletlerin her gün kendi memnuniyetleri için
bakanlara şikâyetlerde bulunduklarını ve bakanlarında onların memnuniyetleri için
çaba sarf ettiklerini dile getirmektedir.81
Talibov 1907’de gerçekleşen ve İran’ı nüfuz alanlarına ayıran İngiliz-Rus
anlaşmasına da karşı çıkarak bu anlaşmaya tepki göstermiştir. Bu anlaşmanın İran’ın
hukukunu ayaklar altına aldığını dile getirmiştir. Talibov İran üzerinde yapılan nüfuz
mücadelesinde sadece İngiliz ve Rus devletlerine karşı tepki göstermekle kalmıyor
aynı zamanda Malkom Han ve Ahter gazetesinin çıkaran Mirza Tahir Tebrizi’nin
Rusya karşısında İngiliz nüfuzunun desteklenme isteğinede tepki göstermektedir.82
Talibov İngiltere’nin İran için söyledikleri, sadece Hindistan üzerinde kendi
çıkarlarını korumaya yönelik olduğunu dile getirmekte ve kesinlikle İngilizlerin
söylemlerinin İran’ın faydasına olmadığını dile getirmektedir. Ancak Talibov’un
Fransa’ya

karşı

tutumu

ise

çelişkili

ve

yüzeyseldir.Fransa’nın

sömürge

faaliyetlerinde bulunmadığını ve sadece ticari amaçlı hareket ettiğini kendi ülkelerine
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sahip olma konusunda bir faaliyetlerinin olmadığı fikrini dile getirmektedir.
Fransa’yı İngiliz ve Rus devletlerinden ayırmaktadır.83
Talibov’un önemli düşüncelerinden biriside ülke ekonominin yükseltilmesi
ve milli iktisadın himaye dilmesidir. Talibov, İran’ın ekonomik gelişimi için Batının
ilim ve teknolojisinin alınmasını savunmaktadır. Talibov İran iktisadi yapısının
gelişimi için ilk defa bir takım teşebbüslerde bulunan devlet adamlarından Emir
Kebir’inin bu teşebbüslerini eserlerinde övmektedir. O, Mirza Taki Han Emir Kebir
gibi ülkenin ekonomik ilerlemesini canı gönülden desteklemekteydi. Liberal
ekonomiye karşı çıkan Talibov, Malkom Han’ın zıddına İran tüccarının durumunun
çok vahim olduğunu, İranlı tacirlerin batılı güçlerin elinde sadece hamal konumuna
geldiklerini dile getirerek ülke kaynaklarının bunlara teslim edildiğinden yakınmıştır.
Talibov İmtiyazların milli ekonomiye zarar verdiği gerekçesiyle yabancılara
imtiyazlar verilmesine karşı olduğunu açıklamıştır. Talibov’a göre milli sanayinin
gelişimi için yabancı büyük tacirlerin pazarlardaki konumunun sınırlandırılması için
İran’ın milli ekonomisinin gelişimini gerekli görmüştür. Milli ekonomi için yerli
malların tercih edilmesi gerektiğini hatta gerekirse zorunlu olmayan malzemeye karşı
bir duruş sergilenerek alınmamasını yeğlemektedir. Talibov’a göre ekonomik
bağımsızlık siyasi bağımsızlığın bir aşamasıdır. Ekonomik bağımsızlık olmadan
siyasi bağımsızlık mümkün değildir.84
Talibov eserlerinde batı tarzı meşrutiyet prensiplerini övüyordu. Bu noktada
özgürlüğü altı grupta ele almıştır. Bireysel özgürlük, düşünce özgürlüğü, beyan
özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı özgürlüğü ve seçim özgürlüğü.85
Talibov din ve peygamberlerin kurallarının gerekliliğini reddetmemekte,
fakat onları ülke yönetimi ve yaşamın maddi boyutundan ayrı olduğunu
düşünmektedir. Ona göre: “Dini konular önemli olmalarına rağmen siyaset ve
mezhep dışı konulardan ayrı bir yere sahiptir ve söylenen konular bilgili insanlar
tarafından üstlenilmesi gerekiyor.” O siyasal rejimleri üç grupta kategorize eder: 1Mutlak despot hükümetler, 2- Meşrutiyetiyönetim rejimler ve 3- Cumhuriyet
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hükümetleri. O despot rejimi eleştirirken İngiltere’nin meşrutiyet hükümetini
övmektedir.86
b.d. Feth Ali Ahundzâde(1812- 1878)
İran’daki modernleşme ve meşrutiyet hareketinde iz bırakan aydınlardan
biride Feth Ali Ahundzâde’dir. Ahundzâde Meşrutiyet öncesi, İran modernleşmesini
savunan en radikal düşünceye sahip aydınlardan biriydi. Öyle ki “Mektubat-e Kemalül Devle” adlı eseri yazdığı dönemde basılma izni alamazken üzerinden iki asra
yakın bir zaman geçmesine karşın hala basım iznini alamamıştır. Orijinal metni 1865
yılında Türkçe yazılmış ve iki yıl sonra Farsça’ya çevrilmişti. Fakat söz konusu eser
ne İran’da ne de ülke dışında basılmış değildir.87
İngilizce ve Fransızcadan yaptığı tercümeler ve İran’daki geleneksel
sistemle meşruti ve parlamenter rejime ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerle
İran entelektüelleri üzerinde belirgin bir etkisi olan Ahundzâde’nin hayatı
hakkında birçok eser kaleme alınmıştır. Onun siyasi görüşlerini ele alan ve Farsça
olarak kaleme alınmış olan eserlerini, en sistemli bir şekilde inceleyen Feridun
Ademiyet’tir. Onun siyasî alandaki düşüncelerini kapsayan en meşhur eseri,
Elifba-yi Cedît ve Mektûbat’tır. Eser Hamid Muhammed-Zâde ve Hamid Ersâlî
tarafından

1963’te

Bakü’de

neşredilmiştir.

Âhundzâde,

1812

yılında,

Azerbaycan’ın Rusya sınırları içende kalan bölümünde dünyaya gelmiştir.
Üzerinde Rus kültürünün bariz etkileri görülen Ahundzâde, ailesinin isteği
üzerine geleneksel dinî eğitim almıştır. Arapça, Farsça ve Türkçenin yanı sıra
geleneksel dinî ilimlerde belirli bir noktaya geldikten sonra 1833’te, Genceli
meşhur şâir Mirza Şefi ile karşılaşıp onun sayesinde tasavvuf ile tanışmış olması,
materyalizm ve ateizme sapmasında dönüm noktasını teşkil etmiştir. 88
1834’te, Kafkas Valiliği’nin hizmetinde Tiflis’te mütercimliğe başlayan
Ahundzâde, hayatının sonuna kadar bu görevine devam etmiştir. Türk kültürünün
etkili olduğu bir coğrafyada yetişmesine rağmen o kendisinin Fars olduğunu ifade
86
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etmektedir.

Ahundzâde,

vatanının

İran

ve

mezhebininse

Şîa

olduğunu

89

belirtmektedir. Ahundzâde doğu toplumlarının kurtuluşunu İslami alfabenin
değişmesinde görmektedir. İbrahim Şinasî’den birkaç yıl önce, Türkçedeki ilk
modern oyunu yazdığı 90 ifade edilen Ahundzâde’nin Arap alfabesini değiştirme
çabaları, Türkiye’de de yankılar uyandırmıştır. Ondan daha önce bu proje,
Tanzimat’ın önde gelen entelektüellerinden Mehmet Münîf Paşa tarafından
kaleme alınmıştır. Bu yüzden Ahundzâde de bu projeyi tanıtmak amacıyla,
1863’te İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da Ahundzâde’yi ağırlayan İran’ın İstanbul
başkonsolosu Mirzâ Hüseyin Sipahsalâr’dır. O, bu konudaki projelerini ilk olarak
Dışişleri Bakanlığı’ndaki Ali Paşa ve Fuat Paşa’ya götürmüş ve daha sonra
Cemiyet-i

İlmiye’nin

Münif

Paşa’nın

başkanlığındaki

toplantısında

bu

düşüncelerini sunmuştur. 91 Bu konu ile ilgilenen sadece Ahundzâde de değildir.
Aynı zamanda Malkom Han da projeye ilgi duyarak 1868 Eylülünde
Ahundzâde’ye bir mektup yazmak suretiyle bu ilgisini göstermiştir. Bu tarihten
sonra Malkom Han, Tiflis’te bulunan Ahundzâde’nin bu projesinin İstanbul’daki
kampanyasını sürdürmüştür. Hatta Ahundzâde, Ali Suavî’nin reformlarıyla ilgili
yorumlarını Malkom’a göndermiş ve bunu Türkçeye tercüme ettirerek Münîf
Paşa’nın cemiyetine teslim etmesi talebinde bulunmuştur. Malkom da ona yazmış
olduğu cevabî mektubunda, İstanbul’da, alfabe reformunun İslam’a aykırı olduğu
düşünülerek karşı çıkıldığını belirtmiştir; çünkü o dönemin uleması, alfabeyi
dinin parçası olarak algılamaktadır. Bu iki modernist arasındaki ilişkiler,
Ahundzâde’nin 1873’teki ölümüne kadar devam etmiştir. 92
Ahundzâde, devrim yolu ile elde edilen meşrutiyeti istemekteydi. İslam
fıkhını kabul etmemekte ve İslam fıkhının demokrasiye aykırı olduğunu iddia
etmektedir. Ahundzâde’nin çalışmalarının İran’a yeni düşüncelerin girmesinde
önemli etkileri olmuştur. Nitekim İran’da roman ve tiyatro Ahundzâde’nin etkisi ile
doğmuştur.
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Ahundzâde’nin siyaset ve yönetimle ilgili görüşlerine gelince, onun,
İslam’la demokratik meşrutiyetin uyuşmadığını kabul edip, bu konuyu en fazla
tartışanlardan birisi olduğu nakledilmektedir. Ahundzâde kararlı bir sekülarist ve
Batı medeniyetinin iyi bir savunucusuydu. Ona göre İran halkı, özgürlük ve insan
haklarının nimetlerini bilmiş olsalardı, asla kölelik ve boyun eğmeye müsamaha
göstermezler ve Batı bilimlerini tahsil edip ona göre toplumlarını oluştururlardı.
Ancak bu sayede, güçlerini birleştirip despotun (şah) zulmünden korunmaları
mümkün olabilirdi. Sonuç itibariyle halkın bu durumda olmasından Ahundzâde
toplumun kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Çünkü ona göre
geçmişteki bütün peygamberler, filozoflar ve şâirler zulme karşı direnmişlerdir.
Herkes zalimlerin muhatap alınmamasını ve zulme maruz kaldıklarında zulme
başkaldırmalarını ve direnmelerini öğütlemişlerdir. Eğer halk bu durumun farkına
varıp mücadele edecek olurlarsa bu durumdan kurtulacaklardır. Bugün Avrupa’da
mevcut olan meşruti rejimler de yukarıdaki siyasi şahsiyetlerin ve entelektüellerin
çabaları sonucunda ortaya çıkmıştır. 93
Ahundzâde, 1875’te Müsteşarü’d-Devle’nin Yek Kelime adlı eserine tenkit
niyetiyle kaleme almış olduğu yazıda, kadın-erkek, Müslim-Gayrimüslim ve hürköle arasındaki eşitsizliğini genel olarak da İslam’ın ceza hukukunu şiddetli bir
şekilde eleştirir. İslâm’ın bu konulardaki görüşleri, ona göre, demokratik
meşrutiyetin prensiplerine ters düşmektedir. O ayrıca, Müsteşarü’d-Devle’nin
İslam’la modernizmi uzlaştırma çabalarına da karşı çıkmaktadır. Ahundzâde bu
bağlamda sadece İslam’a karşı gelmemekte, Bâbîlik gibi bazı heterodoks
mezhepler de dâhil olmak üzere, bütün dinleri inkâr edebilecek derecede din
karşıtı bir simaydı. Ancak Zerdüştlük için aynı şeyi düşünmemektedir. O açık bir
şekilde Zerdüştlüğe hayranlığını bildirmektedir. Ahundzâde Zerdüştlüğü İran’ın
gerçek dini olduğunu düşünmekte ve hiç kimsenin Zerdüştlükten ayrılmasına
müsaade edilmesi taraftarı değildir. 94 Bu dine karşı düşünceleri de muhtemelen
milliyetçi bir anlayışın yansımasıdır.
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Onun İslam’a karşı olan provakatif açıklamalarından dolayı düşünceleri
geniş kesimler tarafından kabul edilmemiş ve bu yüzden meşrutiyetle ilgili olan
eseri basılamamıştır. 95
Ona göre hâkimiyet halkın hakkıdır. Şah halkla uyumlu olmalı ve
kendisini halkın temsilcisi olarak görmelidir. Kanunları parlamento yapmalı ve
şah bu kanunlara uymalıdır. Parlamento ise temsilciler meclisi ve senatodan
meydana gelmelidir. Şah çıkarılan kanunları onaylamak zorunda olmalıdır. 96
Ahundzâde, 1871’de Şeriat mahkemelerinin kaldırılması, yargının ulemadan
arındırılması

ve

bu

işi

“Adliye

(Adalet)

Bakanlığı”nın

üstlenmesini

savunmaktaydı.Ulemanın evlenme, boşanma, cenaze törenleri, vaaz ve namaz
imamlığı gibi konulardan sorumlu olması gerektiğini önermekteydi. O, ruhanilerin
devlet ile halkın birbirinden ayrılmasına sebep olduğunu düşünmekteydi.97
Ahundzâde’nin Mason olduğuna dair bir bilgi bulunmamasına rağmen o
Feramuşhane ve derneklerin kurulmasını desteklemiştir.98
B. MEŞRUTİYETİN İLAN EDİLMESİ
a. 1890 Tütün İmtiyazından Meşrutiyetin İlanına
İran’ın iktisadi hayatında olduğu gibi siyasi ve sosyal hayatında da bir dönüm
noktası olan tütün imtiyazı nedir ve hangi neticeleri doğurmuştur? Tütün imtiyazı da
aslında öz itibariyle Nasıreddin Şah’ın gelişi güzel yabancılara vermiş olduğu
imtiyazlardan biridir. Nasıreddin Şah, Avrupa’ya yapmış olduğu seyahatte bir İngiliz
şirketi olan Talbot’a tütün imtiyazının verileceğini taahhüt etmiştir. Daha önceleri
verilen imtiyazların sıkıntısı devam ederken Nasıreddin Şah, 1890 yılında İran
coğrafyasındaki bütün tütün üretim ve satış imtiyazını 50 yıllığına Gerald Talbot’a
vermiştir. Bu imtiyazın üretim ve satışı ile yetinmeyen Talbot, fiyat belirlemesini de
kontrolüne almak istiyordu.99
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Nasıreddin Şah tütün imtiyazını vermekle bir yandan devlete toplu ve peşin
gelir sağlamaya çalışırken diğer yandan İngiliz yatırımlarıyla sigara sanayisini
geliştirmeyi amaçlamıştır.100 Fakat durum beklenildiği gibi olmamıştır. Tütün
imtiyazı halkın çıkarlarına büyük zararlar vermiştir. Tanbekü imtiyazı köylülerin,
tüccarın, esnafın ve sanayicilerin menfaatlerini tehdit altına almıştır. İmtiyazı elde
eden şirketin temsilcileri ülkenin her tarafına dağılarak halka zulmetmeye ve halkın
günlük hayatına müdahalede bulunmaya başladılar. Bir yandan halkın şirket
yöneticilerinin uygulamalarından duyduğu rahatsızlık diğer yandan tütün ticaretinin
İngiliz şirketinin tekeline girmesi ile bundan zarar gören kişilerin sayısının 200 bine
ulaşması ile tepki çok geniş alanlara yayılmıştır.101 Şirket yöneticilerinin kötü
muameleleri halkın Tahran, Şiraz, Tebriz, İsfahan olmak üzere her tarafta isyan
etmelerine sebep oldu. Örgütlenen bazı kesimler duvarlara ve kapılara ilanlar, şebnâmeler102 yapıştırarak, mücadele etme gerekçelerini halka duyurmaya çalışıyorlardı.
Antiemperyalist bir çizgide mücadele eden halkın tepkisi aslında sadece Tanbekü
imtiyazına karşı da değildi. Bu itirazlar emperyalistlere verilen imtiyazların
tamamına karşı gelişmekteydi. Çünkü bu imtiyazların ülkenin bağımsızlığını
tehlikeye attığını düşünmekteydiler.
Halkın tütün imtiyazı protestolarına ulemadan bazı temsilciler de destek
vermişlerdir. Halk imtiyazların iptal edilmesini talep etmekteydi. Yönetim
imtiyazların kaldırmaya yanaşmayınca 1891 yılında Tebriz’de toplanarak tepkilerini
ortaya koyan halka destek veren ulema, tütün imtiyazı kaldırılmadığı takdirde devlete
karşı cihat ilan edecekleri tehdidinde bulunmuştur. Yaşanan süreçte ulema üzerinde
büyük bir etki bırakan Cemalettin Afgani, imtiyaz karşıtı fikirlerin gittikçe
sertleşmesine katkı sunmuştur. Ulema şehirlerde halkı bilinçlendirmek için
girişimlerde bulunarak tütün imtiyazına karşı fetvalar yayınlamışlardır.
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Halkın neden diğer imtiyazlara karşı bu derece tepki göstermeyip 1890’da
verilen tütün imtiyazına şiddetli tepki göstermelerinin arkasındaki saiklere
baktığımız zaman tütünün halk için çok büyük bir ekonomik çıkar olduğunu
görmekteyiz. Tütün imtiyazı ile doğrudan halkın ekonomik hayatına müdahalede
bulunulmuştur. Bu durum halkı şiddet içerikli tepkilere sevk etmiştir.103
Tütün imtiyazına yönelik tepkiler sürerken Tanbekü isyanına destek veren
müçtehitlerden biri olan Mirza Hasan Aştiyani, Tanbekü’nün yasaklanması fetvasını
verdi. Aştiyani vermiş olduğu bu fetva ile şirketin faaliyetlerini felç etmiştir. İngiliz
şirketinin hisseleri yarıya inmişti. Halkın inkılâbı günbegün yayılmış ve
derinleşmişti. Tahran’da dağıtılan şeb-nâmelerde mücadelenin gerekliliğine vurgu
yapılmaktaydı.

Özellikle

emperyalist

olan

yabancı

güçlere

karşı

ilanlar

dağıtılmaktaydı. Bu ilanlardan ve Mirza Hasan Aştiyani’nin vermiş olduğu fetvadan
etkilenen halk, saltanat sarayını kuşatmış ve sarayı taşlamışlardır. Olayların
şiddetlenmesi üzerine saraydan halkın üzerine ateş açılmış ve bu ateş sonucunda yedi
kişi hayatını kaybetmişti. Ancak eylemcilere yapılan bu şiddetli müdahale ve
müdahalenin sonunda yaşanan ölümler eylemleri bitiremediği gibi, eylemlerin hızını
da kesemedi. Olayların gittikçe tırmanması üzerine Nasıreddin Şah 1892’de Tanbekü
imtiyaz anlaşmasını ilga etmek zorunda kaldı.104
İmtiyazların iptal edilmesinin İran açısından yararları olduğu kadar zararları
da olmuştur. İngiltere sermayedarlarına gelişigüzel verilen imtiyaz anlaşmalarının
iptali, İran devletine bir malî külfet getiriyordu. Anlaşma maddelerine konulan
taahhütler, imtiyazın iptaliyle tazminat olarak devletin karşısına çıkmaktaydı. Devlet
bu tazminatları ödemek için dışarıdan yüklü miktarda borç alarak tazminatları
ödemeye çalışıyordu. Tanbekü imtiyazının iptali de tazminat ödemeyi zorunlu
kılmıştı. Buna karşın devletin hazinesinde bu tazminatı karşılayacak para
bulunmamaktaydı. Yönetim, Rusların İran’daki bankasından borç para almayı
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gündemine almıştı. Ancak bu hareket halk nazarında İran’ın Rusya’ya satılması
şeklinde algılanmıştı.105
Nasıreddin Şah, aslında imtiyazları vermekle kötüye giden ekonomik gidişatı
düzeltme niyeti taşımamaktaydı. Bütün hesap, kendi iktidarının devamlılığını
sağlamaktı. Kendi iktidarını yabancı bir güce dayandırmakla koruyabileceğini
düşünen şah, İngiltere’ye imtiyaz üstüne imtiyaz vermiştir. Bunun yanında batı tipi
yeniliklerden de istifade etmiştir. Ancak almış olduğu bu önlemler kendisi açısından
hayatına mal olmaktan başka hiçbir şeye yaramamıştır. İran açısından baktığımızda
ise İran’ın bağımsızlığını tehlikeye atmıştır.106
Nasıreddin Şah, hiçbir sıkıntıya aldırış etmeden hayatını lüks içinde devam
ettirmeye önem veriyordu. Bir yandan halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı
yükselen muhalefet diğer yandan ise şahın lüks yaşamı düşmanlıkları körüklemişti.
Kanun ve Ahter gazeteleri şaha ateş püskürürken birçok kişi bu gazetelerin
yazılarından etkilenmekteydi. Şah ise böyle bir dönemde hazine boş olmasına
rağmen saltanatının ellinci yılını kutlamak için bir hafta sürecek eğlencelerin
düzenlenmesi konusunda emir vermişti. Ziyafet başlamadan on gün önce davetiyeler
gönderilmişti. Şah, ziyafete beş gün kala Abdulazim türbesini ziyaret etmek istedi.
Sadrazam ziyareti ziyafet sonrasına bırakma konusunda ısrar ettiyse de şah dinlemedi
ve bu ziyaret sırasında 1896’da Seyyit Cemalettin Afgani’nin tüccar bir müridi
tarafından öldürüldü.107
Nasıreddin Şah’ın öldürülmesi üzerine onun yerine Muzaffereddin Şah tahta
geçti. Muzaffereddin Şah tahta oturur oturmaz ülkede şiddet hız kesti ve özgürlük
fikri, taze bir havaya büründü. Nasıreddin Şah’ın öldürülmesi üzerine herkes şartların
düzeleceği

umuduna

kapılmıştı.

Halkın

böyle

bir

umuda

kapılmasında

Muzeffereddin Şah’ın da payı vardı. Şah, halkın isteklerine belli oranda cevap
vererek halkın umutlanması konusunda büyük rol oynamıştı. Muzaffereddin Şah’ın
tahta oturması ile bir yandan özgürlük taraftarları meşrutiyet için çalışmaktayken
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diğer yandan ise ruhaniler istibdadın kirli yüzünü halka anlatarak halkı
bilinçlendirmeye çalışmaktaydılar.108
1896’da saltanatı elde eden Muzaffereddin şah Azerbaycan’da veliaht olarak
bulunmaktaydı. Muzaffereddin Şah yenilik ve özgürlük taraftarı olduğunu önceden
açıklamıştı. Fakat Muzaffereddin Şah bu fikirlerini güçsüz olduğu bir dönemde
açıklamıştı. Biraz güçlenince bu fikirlerine dair hiçbir eser kalmadı. Muzafferdin
Şah, fiziksel olarak hasta ve zayıf bir kişiydi. Memleket için bir şeyler yapma
konusunda acizdi. Onun döneminde memleketin bütün işleri saraylıların ve
sadrazamın eline düşmüştü. Muzaffereddin Şah’ın ruhunun derinliklerine nüfuz
edebilen saray ehli, her yönüyle şahtan daha etkin bir pozisyona geçmişlerdi. İktisadi
alanda da şahtan daha etkili bir duruma gelen saray ehlinin elinde, hazine ve devlet
gelirlerinin yok olması, ülkeyi yıkımın eşiğine getirmişti.109
Diğer yandan İran, dünyada yaşanan gelişmelere gözlerini kapattığı için
dönemin iki süper gücü olan Rusya ve İngiltere arasında güçsüz ve çaresiz bir
duruma düşmüştü. İran bu iki süper güç arasında nüfuz bölgelerine ayrılmıştı. İran’ın
kuzey bölgesine Ruslar, güney bölgesine ise İngilizler nüfuz kurmuşlardır. İran’ın
coğrafyasını ipotek altına alan güçlere karşı Kaçar şahlarının hiçbir hazırlığının
olmadığı daha önce yaşanan olaylardan tecrübe edilmişti.110 İran coğrafyasının,
sömürgeci güçlerin savaş alanı haline gelmesine karşın, bu kötü hal İran’da önceleri
bir uyanışa vesile olmadı. Kaçarların Rusya ve İngiltere karşısında yaşamış olduğu
yenilgiler, İran’a telafi edemeyecek zararlar vermişti. Feth Ali Şah’tan Nasıreddin
Şah’ın son dönemlerine kadar bu duruma karşı gözlerini kapatan halk artık son
dönemde yaşanan olaylara müdahale etmeleri gerektiğini düşünmüşlerdir.111 Bu
düşünce çerçevesinde toplumsal bir işbirliğiyle hareket eden İran toplumu, bir dizi
olaya imza atmışlardır.
Bu dönemde ortaya çıkan ve önemli bir tesir bırakan olaylardan birisi Kasım
1895’te Tahran halkının Rus İstikraz-i Bankası’nın inşaatına saldırarak bu inşaatı
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yıkmalarıdır. İnşaat yerinin daha önceleri eski bir Müslüman mezarlığı ve yıkılmış
bir medresenin yeri olması halkın tepkisini çekmiş ve bu olayın çıkmasına sebep
olmuştur. Halk, bu olayı dinî bir kisveye büründürmüştür. Müslümanların
mezarlığına böyle bir şey reva görülemez diye tepki gösteren halk Rus
emperyalizmine karşı kin ve nefretle doldurulmuştur. Galeyana gelen halk Rus
İstikraz-i Bankası inşaatına saldırarak inşaatı yıkmıştır.112
Aynu’d-Devle’nin sadrazam tayin edildiği Ekim 1903’ten, ulemanın
hükümeti boykot ederek Tahran’ı terk etmesine kadarki zaman diliminde Şii
ulema ile devlet arasında gerilimi arttıran bazı önemli olaylar yaşanmıştır.
Yaşanan bu olaylar ulemayı diğer toplumsal gruplarla birlikte meşrutiyet talebine
yöneltmiştir. Aynu’d-Devle, Şii ulemanın diğer gruplarla birlikte hükümete karşı
yürütmüş oldukları muhalefeti ve direnci kırmak için, başvurmuş olduğu zorlayıcı
tedbirler ulemayla devlet arasındaki tansiyonu gittikçe yükseltmiştir. Diğer
yandan devletin uygulamış olduğu bu zulüm, Şii ulemayla diğer sosyal sınıflar
arasındaki ilişkileri güçlendirmiş ve ulemanın halkla şah arasında hakem rolü
üstlenmelerini sağlamıştır. Böylece ulema, öteden beri sahip olduğu otoritenin de
etkisiyle, dinî duygularının yanı sıra, halkın millî duygularını da temsil eden bir
konumuna yükselmişlerdir. Aynu’d-Devle ile ulema arasındaki ilk gerilim,
Tahran’daki Muhammediye ve Sadr Medreselerinin öğrencileri arasında ortaya
çıkan çatışma üzerine sadrazam, öğrencilerden bir kısmını tutuklayarak
cezalandırmıştır. Öğrenciler arasındaki bu çatışmayı kendi lehine kullanmak
isteyen Aynu’d-Devle’ye Behbehânî’den tepki gelmiş ve ondan tutuklanan
öğrencilerin serbest bırakılmasını istemiştir. Bunun üzerine yaşanan olaylarda
belirleyici bir konuma gelen ulema ile halk arasındaki ilişkiler daha da
gelişmiştir. Halk kurmuş olduğu bu ittifak sayesinde sadece şahın zulmüne engel
olmamış aynı zamanda ülke kaynaklarının emperyalist güçler tarafından talan
edilmesine de engel olmaya çalışmıştır. Çünkü halk-ulema ittifakı milli bir
ittifaka doğru yol almıştır. 113
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Ulemanın çok sert tepki gösterdiği olaylardan biriside Belçikalı Nous
olayıdır. İranlı tüccar, kendileri aleyhine ağır gümrük tarifeleri uygulayan Belçikalı
Nous’dan yaka silkiyordu. İran Gümrük Müdürü Nous’un görevden alınması için
çalışma yapmaktaydılar. Ancak onu görevden aldırmak için yaptıkları tüm girişimler
sonuçsuz

kalmıştı.114Aynu’d-Devle’nin

rakibi

Emînü’s-Sultan’ın

adamı

Muhammed Taki Han, Belçikalı Vergi Bakanı Nous’un bir toplantıda molla
kıyafeti ile çekilmiş bir fotoğrafını, ulemayı kışkırtmak amacıyla yayınlamıştır.
Bir kıyafet balosunda çekilen bu fotoğraf, ulemanın şiddetli tepkisini çekmiştir.
Nous, ayrıca Rusya’yla ticaretin artmasına yardımcı olmanın yanında Posta ve
Telgraf Bakanlığı da yapmış ve pasaport onaylama yetkisi de kendisine
verilmiştir. Belçikalı Nous’un sorumlu olduğu tüm bu kurumların çalışmalarından
ekonomik olarak zarar gören sınıflar ve manevi yönden onurları çiğnenen ulema
bu olayı bahane ederek Nous’a şiddetli tepki göstermişlerdir. Muzaffereddin
Şah’ın Avrupa’ya yapacağı üçüncü yolculuktan kısa bir süre önce, 1905
Haziranında, Tahran esnafı kepenk indirip Belçika ve Rusya’nın ekonomik
nüfuzunu boykot etmek için Şah Abdülazim’e sığındılar.115 Tahran’ı takiben diğer
şehirlerde de ortaya çıkan tepkiler, ulemanın şaha karşı elini daha da güçlendirdi.
Şiraz valisi Şu’âu’s-Sultan ile ulema tarafından yönlendirilen şehir halkı
arasındaki çekişme, çatışma noktasına gelmişti. Şeyhîliğin merkezi olan
Kirman’da ve hatta Tebriz kentinde, Şeyhîlerle muhalifleri arasındaki çatışmalar
yaşandı ve verilen fetvalardan dolayı ölümlerle sonuçlanan büyük olaylar
meydana geldi. Şiraz’da ortaya çıkan karışıklık ve çatışma neredeyse ülkenin her
tarafına yayıldı. 116 Kendilerini, halkın dinî ve millî konularda sözcüleri olarak
gören ulemayla devlet arasında, Şiraz’da ortaya çıkan gerilim, bu şekilde,
neredeyse ülkenin bütün şehirlerinde yaygınlık kazandı.
Meşrutiyet hareketinin halk arasındaki ilk kıvılcımı, Tahran esnafından
birkaç tüccarın Tahran Valisi Alau’d-Devle tarafından şeker fiyatlarını
yükselttiğinden dolayı, cezalandırılmaları üzerine buna yönelik gelişen halkın
tepkisiydi. Bu olayı büyük bir zulüm olarak gören esnaf, gruplar hâlinde ulemaya
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giderek onları yanlarına çekmeye çalıştılar ve sonunda bu konuda başarılı oldular.
Ertesi gün önde gelen müçtehitlerin çağrısı ile pazar kapatıldı. 117 Cuma imamı
Mescid-i Şah’ta bir toplantı düzenledi. Seyyid Cemalettin, bu toplantıyı
değerlendirirken toplantıya katılanların on ikinci imamın temsilcileri olduklarını
ve zulmü durdurmak üzere burada toplandıklarını ifade etmiştir. 118 Seyit
Cemalettin’in bu düşüncesi İran Şii dünyasının insanları açısından son derece
öneliydi.119
Meşrutiyeti başlatan en önemli olay 1905’te yaşandı. Ekim ayında, Kirman
valisi, isyana önayak olduğundan dolayı ulemadan birini falakaya yatırdı. 26
Ekim 1905’te Tabatabai ve Behbehani bir araya gelerek olayı müzakere ettiler ve
hükümete karşı kampanyanın ilk tohumlarını attılar. Kesrevî, bu ittifakı
Meşrutiyet hareketinin başlangıcı olarak değerlendirmektedir.120 Bu iki âlimin
ittifakı, diğer ulemanın ve sosyal sınıfların dikkatini de çekmiştir. Çünkü sosyal
sınıfların tamamı Aynu’d-Devle’nin faaliyetlerinden rahatsızlardı. Hepsinin ortak
amacı Aynu’d-Devle’nin azledilmesi ve Kaçarların geleneksel idari sistemiydi
değiştirilmesiydi. 121 Kaçar yönetiminin zulmüne karşı oluşan muhalefeti
genelleştirmek için diğer din adamlarına elçiler gönderildi ve zulme karşı
durmaya davet edildiler. Ancak Tabatabai’nin adamları Şeyh Fazlullah Nuri’ye
117
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bu çağrıyı iletmek için gittiklerinde Fazlullah Nuri bu çağrıya tepki göstermiştir.
Fazlullah Nuri, bu çağrıya tepki göstermesini ülkenin dirlik ve düzenini koruma
konusundaki düşünceye dayandırmıştır. Fazlullah Nuri, açık bir şekilde ülkenin
düzeninin bir kişinin şikâyetine feda edilemeyeceğini savunmuştur. Her şehrin
valisinin kendi şehrinin güvenliğinden sorumlu olduğunu ifade ederek bu
şehirlerin güvenliğini tehdit eden kim olursa olsun mutlaka cezalandırılması
gerektiğini savunmuştur. Bu kişinin molla ya da bir başkası olması bunun
sonucunu değiştirmez. Bununla da yetinmeyen Nuri, şaha ve Kaçar yönetimine
güveninin tam olduğunu belirterek, İran’ın bir şaha ve Aynu’d-Devle gibi bir
başbakana ihtiyacı olduğunu ve konumu fark etmeksizin herkesin ona itaat etmesi
gerektiğini belirtmiştir.122
İşte bu düşüncenin de etkisiyle, Mescid-i Şah’taki olay ile meşrutiyet
taraftarlarının

lideri

konumuna

gelen

Tabatabai,

şeker

tüccarının

cezalandırılmasını protesto amacıyla, Mescid-i Şah’da yapılan toplantının asıl
amacının, adalet evinin (meclis-i adâlet veya adâlethane) kurulması için baskı
yapmak olduğunu belirtmektedir. Diğer yandan ise reform yanlısı olan ulemadan
bazı kişiler ise asıl amacın Aynu’d-Devle’nin ve Nous’un azledilmesi olduğunu
iddia etmişlerdir. Ulemanın toplumsal gücünü fark eden meşrutiyet taraftarı gizli
cemiyetler, ulemayla iş birliği yapmanın zorunlu olduğunu fark ettiler ve bunun
için ulemanın isteklerini tespit etmek için Yahya Devletâbâdî’nin kardeşini Şah
Abdülazim’e gönderdiler. Ulema, istekleri bir liste şeklinde hazırlayarak şaha
verilmek üzere teslim edildi. Kesin bilinmemekle birlikte, Devletâbâdî,
hazırlanan bu talep listesinde adalethaneden bahsedilmediğini ve Muzaffereddin
Şah’a iletmek üzere bunu Osmanlı sefiri Şemseddin Bey’e teslim ederken,
adalethane teriminin kendisi tarafından bu listeye eklendiğini ifade etmiştir.
Dönemin gizli cemiyetlerinde aktif olarak yer alan Nâzımu’l-İslam Kirmânî de
bunu doğrulamakla birlikte adalethane teriminin yer almamasının sebebi olarak
bunu eklemeyi unuttuklarını belirtmektedir. Burada meşrutiyet istendiğine dair
net bir tavır yoktur. Ancak, bunun olmamasının sebebi ulema ve diğer liderler
meşrutiyet istemekle birlikte meşrutiyet taleplerini dillendirme konusunda çok
122
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aceleci davranmadıkları, bazı isteklerini zamana yaydıkları; ancak gizli
cemiyetler bu konuda daha aceleci davranarak meşrutiyet isteklerini daha açık bir
şekilde dile getirdikleri daha muhtemel görünmektedir. 123
Bu olayın Tahran cuma imamının mukallitleri tarafından hedefinden
saptırılınca yaklaşık iki bin kişi Abdulazim’de Aralık 1905’ten 12 Ocak 1906’ya
kadar devam eden oturma eylemine başladılar. Oturma eylemine katılanlar daha
çok Behbehani ve Tabatabai’ye bağlı olan kişilerdi. Hatta eylemciler arasında,
şah yanlısı Şeyh Fazlullah Nuri’nin oğlu Şeyh Mehdî ve yine şahın ulema
arasındaki en büyük destekçisi olan cuma imamının talebeleri bile vardı. Oturma
eylemcilerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli fonlar ve müesseseler
oluşturulmuştu.124
Pazar halkının yanı sıra farklı birtakım hesaplarla bunlara yardım eden
gruplarda vardı. Bu grupların en önemlileri şunlardır. Bu gruplardan biri saray
idaresinde gözü olan Salâru’d-Devle, veliaht Muhammed Ali Mirzâ gibi
kişilerdir. Eylemin şaha değil de özellikle sadrazama karşı yapıldığı düşüncesinde
olan veliaht Muhammed Ali Mirzâ, yüklü miktarda para yardımında bulunmuştur.
Diğer bir grup, önceki sadrazam Emînü’s-Sultan’ın aile efradı ve maiyetinde
bulunanlardır.125 Diğer bir grup ise değişimci ve reform yanlısı olan bir gruptur.
Bunlar arasında Dışişleri bakanı Müşîru’d-Devle ve iki oğlu Müşîrü’l-Mülk ve
Mu’teminü’l-Mülk,

Seni’u’d-Devle,

Muhbiru’s-Saltana,

Sa’du’d-Devle

ve

Nâsıru’l-Mülk gibi simaları görmek mümkündür. 126
Bu muhalefeti bastırmak için her yola başvuran ve sonunda başarılı
olamayan Aynu’d-Devle, sonunda muhaliflerle anlaşmaya karar verdi ve
ulemadan şaha iletilmek üzere kendi isteklerini içeren bir liste hazırlamalarını
istedi. Ulemanın hazırlamış oldukları istek listesinde, şeker fiyatını arttıran
tüccarları

cezalandıran

Tahran

ve

Kirman

valilerinin

görevlerinden

uzaklaştırılmalarının ve bunlara sahip çıktığından dolayı cezalandırılan Kirmanlı
müçtehide tazminatın verilmesi ve başka maddelerinde bulunduğu bir liste
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hazırlandı. Kirmani, listede Aynu’d-Devle’nin de azledilmesi isteğinin de
bulunduğunu ancak sadrazamın, listeyi şaha iletirken kendi adını çıkardıktan
sonra listeyi şaha teslim ettiğini iddia etmiştir. 127 Ancak ulemanın bu istekleri
kabul edilmedi. İstekler kabul edilmeyince ulema eyleme devam kararı aldı.
Ulema, Aynu’d-Devle’ye güvenilemeyeceğini sezmiş olmalı ki bu sefer
onu devre dışı bırakarak Osmanlının Tahran büyükelçisi Şemsettin Bey
aracılığıyla isteklerini şaha ulaştırmaya çalıştılar. Bu hazırlamış olduğu talep
listesinde Asgar Garîçî’nin Kum yoluyla ilgili sözleşmesinin feshedilmesi,
Kirmanlı müçtehide tazminatın verilmesi, el konulan vakıfların geri verilmesi, her
şehirde bir adalethanenin kurulması, İslam hukukunun herkese eşit bir şekilde
uygulanması, Belçikalı Nous ve Tahran valisinin azledilmesi ve aylıklardan
alınan yüzde onluk pul vergisinin kaldırılması. 128
Ulema ile hükümet arasında gerçekleştirilen görüşmelerin sonunda ulema,
Aynu’d-Devle’nin azledilmesi isteğinden vazgeçtiği gibi Belçikalı Nous’un
görevden alınması konusunda da ısrarcı olmayacağı hissedilmişti. Ulemanın
uzlaşma yolunu açması üzerine Aynu’d-Devle, yeğeni Emir Han Serdâr
vasıtasıyla ulemayla görüşmeyi kabul etti. Her şehirde adalethanenin kurulması
isteği kabul edilmedi ancak şeriatın uygulanması ve halkın güvenliğini garanti
altına alacak olan Adalethane’nin (adâlethane-yi-devletî) kurulması gündeme
geldi. “Devlet adalethanesinin tesis ve tertip edilmesi, itaat edilen şer’i hukukun
icrası için ve halkın güvenliği her şeyden daha gereklidir. Korunmuş olan tüm ülkede
İslam’ın eşitlikçi kanunu ki sınırları ve ahkâmı tertemiz şeriattır, acilen kurulması
gerekiyor ve hiçbir vatandaş ve tabaka arasında bir ayrım olmamalıdır”129 gibi
ifadelerle tatmin olan ulema, 12 Ocak’ta eylemlerini sonlandırarak Tahran’a geri
döndüler.130 Ulemanın, adalethaneyle ilgili şartın yerine getirilmesiyle birlikte
eylemden vazgeçmeleri aslında onların gerçek isteklerinin neler olduğu
konusunda kafalarda bazı soruları yanıtsız bırakmıştır. Başbakanın yanı sıra diğer
bazı kimselerin görevden alınmaları, onların en net istekleri olmasına rağmen,
127
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reformlar konusundaki fikirlerin ulemanın fikri olmadığı, bu tarz fikirlerin
modern

düşünceye

sahip

aydınların

düşünceleri

olduğu

daha

doğru

görünmektedir.131
Burada şahın ifadelerinden de şöyle bir sonuç çıkmaktadır ki hâlâ halkın
istekleri yerine getirilmemiştir ve hâkim konumda olanlar, olayları derinliğine
kavrayamamışlardır; ancak bir şey bilinmektedir ki o da halk nazarında artık mutlak
istibdat yönetiminin bitmesi gerektiği fikri idi. Oturma eylemcileri şehre döndüler;
ancak hâlâ istekleri yerine getirilmemişti. Hasta ve zayıf bir durumda olan
Muzaffereddin Şah, muhtemelen halkı teskin etmek için bu yazıyı yazmıştı. Ayan,
saraylılar ve Aynu’d-Devle halkın isteklerini cevap vermeye yanaşmıyorlardı.
Özgürlük ve adalet isteklerini dile getirenleri zindanlara atmaktaydılar. Halkın
toplantı yerleri olan mescitlerde silahlı güçler öldürme, darbe vurma ve yaralama gibi
eylemlere imza atmaktaydılar. 1906 yılı Tahran’ı bu olaylarla doludur.132
Adalethane şartının yerine getirilmesi, hükümetle ulema arasında bir kriz
meydana geldiğinde ulemanın başvuracağı en önemli güvencelerdendi. Gümrük
vergisinin kaldırılmasını kabul eden hükümet, ikinci bir taviz olarak algılanacak
olan Aynu’d-Devle ve Nous’un azledilmesi konusuna hiç yanaşmadı. Bu anlaşma,
ulemanın prestijini artırdığı gibi takipçilerinin de kendilerine güven duymalarını
sağlamıştır. Diğer yandan ulema, kendilerinin toplum içindeki konumlarını
olumsuz etkiler çekincesiyle adalethane meselesine pek istekli yaklaşmadılar.
Ancak toplumsal grupların baskısı ile ulema ister istemez bu meseleye sahip
çıkmak zorunda kaldı. 1906 Nisan ve Mayıs ayları sakin geçmekle birlikte
Tabatabai, Aynu’d-Devle’ye reformların uygulanması konusunda uyarılar
yapmaya devam etti. Hatta mayıs ayının sonlarında bu uyarılarını bizzat şahın
şahsına yaptı; fakat bu girişimler sonuçsuz kaldı. Mehdî Gavkuş adında bir
kişinin hükümet tarafından yakalanıp kötü muameleye maruz kalmasını bir fırsata
çeviren Tabatabai, ülkenin durumu ve reforma duyulan ihtiyaçla ilgili minberden
uzun bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında problemlerin tek çözümünün ülkenin
birlik ve beraberliği olduğunu ve bunun içinde bütün halkı kapsayan bir meclisin
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varlığını gündeme getirdi. Tabatabai, “Meclis-i Adalet” olarak isimlendirdiği bu
meclisin özelliklerini bildirmemekle birlikte herkesin burada eşit olacağına
değinmiştir. Hatta bu kurumda, şah ile dilencinin kanun önünde eşit olacağını
ifade etmiştir.133
Seyyid Muhammed Tabatabai ve Seyyid Abdullah Behbehani özgürlükçü
halkın teveccühüne layık olmuş kimselerdi. Bu müçtehitler durumun kötüye gittiğini
görünce barışçıl bir yöntem olarak bastnışin134 için Kum kentine yüzünü çevirdiler.
Kendileri ile beraber yürüyenler bin kişiye yakındı. 1906 Temmuz ortalarında Kum’a
vardılar. Behbehani bu seferden önce İngiliz elçisine bir mektup yazarak elçilikten
yardım talebinde bulunmuştur.135 Bu mektup insanlarda müstemlekeci İngilizler
tarafından özgürlükçülerin korunduğu zannına sebep oldu. Diğer taraftan
eylemcilerin İngiliz elçiliğine sığınmaları İngilizlere büyük bir avantaj sağladı.
Eylemcilerin İngiliz elçiliğine sığınmaları Rus emperyalizmi ile İngiliz emperyalizmi
arasındaki zıtlıklarda, İngilizler kendi çıkarlarını korumak için eylemcileri kendi
kontrollerinde tutma ve onlardan yararlanma avantajını elde ettiler. Meşrutiyetin
başlamasına sebep olan en önemli olay 1906 Temmuz-Ağustos arasında
gerçekleştirilen oturma eylemiydi. Temmuz ayında öğrencilerden ve tüccarlardan
oluşan bir grup İngiliz elçiliğine sığındılar ve bu grubun sayısı bir hafta da 14.000
kişiye ulaşmıştı. İngiliz emperyalizmi, İran yönetiminin çarlık Rusyasının tesiri
altında olduğundan hareketle muhalifler üzerinden yönetimi baskı altına alarak bu
olaylardan maksimum fayda sağlamak istiyordu. Bu sayede kendi çıkarlarını
koruyacak ve kendi adamlarını meşrutiyetçilerin saflarına katıp bu adamlarını hassas
mevkilere getirerek bu sayede kendi çıkarlarını koruyacaktı. Fakat İran inkılâbı,
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genişleyip derinleşince yüzündeki maskeyi çıkararak aşikâr bir şekilde Çarlık
Rusyası ile İran’ın paylaşılması ve İran inkılâbı’nın bastırılması için girişimlerde
bulunmaktan geri kalmamıştır.136
Oturma eyleminin başlamasının gerekçesi, bir mahkûmu kurtarmak isteyen
bir öğrenci grubunun üzerine hükümet güçleri tarafından açılan ateş sonucunda
öğrencilerin arasında bulunan Abdülhamit adında bir öğrencinin vurulması ve
öğrencinin cenazesinin kaldırılması için cenazenin camiye getirilmesi ile camideki
cenaze töreni, hükümet karşıtlarının gösterisine dönüştü. Cenazenin Mescid-i
Cuma’ya götürülmesiyle esnaf da kepenk indirerek protesto gösterilerine başladılar.
Olayların çıkmasına engel olmak isteyen hükümet, asker göndermiştir; ancak buna
rağmen olayları kontrol edememiştir. Aynı şekilde bu olaylarda ulema da halkı
sakinleştirme konusunda başarılı olamamıştır. Hatta ulema eylemcilerin baskısı ile
hareket eder bir noktaya gelmiştir. Halk, ulemaya öyle bir psikolojik baskı yapmıştır
ki, başta meşrutiyete karşı mesafeli durmayı yeğleyen ve daha sonra meşrutiyet
karşıtı cephede yer alacak olan meşhur taklit mercilerden Şeyh Fazlullah Nuri bile
kendi taklitçilerinin baskısı ile Mescid-i Cuma’ya gitmek zorunda kalmıştır. Bu
eylem başladığında şehir dışında olan hükümetin önemli bir destekçisi olan Cuma
imamı bile dönüşünde bu eyleme katılarak muhalefetten yana tavır almıştır. İran
tarihinde ulema arasında bu derece bir birlik kolay rastlanır bir durum değildir. Karşı
cephede ise Şah, rahatsızlığını açık bir şekilde ulemaya bildirmesine ve sorunun
çözümü konusunda çaba sarf edeceğini söylemesine rağmen sorunun kaynağı olarak
görülen sadrazamı görevden almaya bir türlü yanaşmıyordu. Halk, pazarda ölü bir
seyyidin gömleğini bayrak haline getirerek ve kefen giyerek gösteriler yapmışlardır.
Hz. Hasan ve Hüseyin’in de isimlerinin flamalarda taşındığı gösteriler geleneksel Şii
gösteri eylemlerine dönüştürülmüştür. Güvenlik güçleri tarafından kalabalığın
dağıtılması için halkın üzerine ateş açıldı ve bu ateş sonucunda birçok insan hayatını
kaybetti. Adalet isteklerine kanla karşılık verilmesine rağmen Behbehani, sağduyu
çağrıları yapmaya devam etmiştir. Şii ulemanın bu aşamada hükümetten bekledikleri
en önemli istekleri; Aynu’d-Devle’nin azledilmesi ve Adalethane’nin kurulmasıydı.
İstekleri karşılanmayan ulema Atabat’a gitmek üzere şahtan izin istedi. Fakat
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Atabat’a gitmek için yola çıkan ulema ve beraberindekiler yolda karar değiştirerek
Kum’a yöneldiler.137 Aynu’d-Devle ile arası çok iyi olan Şeyh Fazlullah Nuri de
taklitçilerinin baskısına dayanamayarak üç gün gecikmeli de olsa Kum’a gitmek
zorunda kaldı. Şeyh Fazlullah Nuri’nin de şehirden ayrılması Aynu’d-Devle’nin
durumunu iyice zayıflatmıştır.138 Yeri gelmişken İran Şii dünyası açısından son
derece önemli ve sembolik olan şehadet kültüründen kısaca bahsetmek gerekiyor.
Çünkü ölü seyyidin gömleğinin bayrak yapılması, kefenlerin giyilmesi ve Hz.
Hüseyin’in isimlerinin yazılı olduğu flamaların taşınması çok önemli sembolik
anlamlar içermekteydi. Bu sembollerin her birinin halkın zihninde ayrı bir önemi
vardı.
Şii inancına mensup insanların hayatlarına yön veren en önemli olay, H.z.
Hüseyin’in Kerbela’da ailesi ile birlikte feci şekilde katledildiği olaydır. Kerbela
olayından bu yana Şii toplum, bütün tarihi olaylar karşısındaki duruşunu her
durumda Kerbela olayı ile ilişkilendirerek kendilerini de Hz. Hüseyin ile doğrudan
ilişkilendirerek konumlandırırlar. Bu olayda ön plana çıkarılan duygu şehadet
duygusudur. Şii toplum, Kerbela olayının şahsında büyük bir şehadet felsefesi
yaratmıştır. Şia düşüncesinde özel bir anlam kazanan Kerbela olayı, sadece Şia
tarafından tarihsel bir olay olarak değil aynı zamanda derin ve ebedi bir manevi
olgunluğun görünümü olarak da kabul edilmiş ve bu, imam Hüseyin’in şahsında
gerçekleşen bir tek olayla kristalize olmuştur. Şia’nın hem dinî hem de siyasi bilinci
açısından imam Hüseynin önemini belirten ve İran İslam devrimininde en önemli
sloganlarından olan “her gün aşure her yer Kerbela” sözleri hüseyni şehadetle
bilinçlenmenin ve Müslümanların bulunduğu her yerde hak ve adalet güçlerinin şer
güçlere karşı savunma meydanı olarak görmesidir.139
İranlı ünlü sosyolog ve dinler tarihçisi Ali Şeriati "Şia tarihinde var olan
sermayelerin en değerlisi şahadettir"140 diyerek şehadetin Şii dünyasındaki önemini
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belirtmektedir. Aynı şekilde Y. Richard, "Şiilik, bir ölüm ve şahadet mezhebi
oluşturmuştur" diyerek aynı şeyleri ifade etmeye çalışmıştır.141
b. Meşrutiyetin İçeriğinin Şekillenmesi
Kum’a gitmek üzere yola çıkan Behbehani, tüccar mukallitlerine, herhangi bir
baskıyla karşılaşmaları durumunda, İngiliz Büyükelçiliğine sığınmaları tavsiyesinde
bulunmuştu. Behbehani İngiliz elçiliğine yazmış olduğu ikinci mektubuna karşılık bu
yardımı alacağına dair sözler almıştı. İngiliz büyükelçiliğe sığınan ve daha sonra
sayıları artacak olan ilk eylemcilerin sayısının elli civarında olduğu ifade
edilmektedir. Behbehani, büyükelçiliği korunma amaçlı karargâh olarak kullanırken
diğer taraftan İngilizlerin muhaliflerle hükümet arasında aracılık üstlenmesini de
hedeflemiş olabilir. Oturma eylemine katılanların sayısı gün geçtikçe artmaktaydı.
Bu eylemlerin tüccar ve esnaflar tarafından desteklendiğinin önemli bir göstergesi
olarak da oturma eyleminin masraflarının tüccar Hacı Muhammed Taki’nin idare
ettiği bir fon tarafından karşılanması olmuştur.142
Buraya kadar eylemcilere kulak verdiğimizde birkaç basit istek haricinde çok
ciddi talepleri söz konusu değildir. Birçok eylemcinin görüşü, eylemler sürecinde
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netleşmiştir. Milli bir meclisin kurulması ve bu meclisin mahiyeti hakkındaki
görüşleri de eylemler devam ederken oluşmaya başlamıştır. Reform yanlıları boş
durmamış ve bu süreci çok iyi bir şekilde değerlendirmişlerdir. Eyleme katılanların
çoğunun demokratik bir hükümetin ilkelerinin neler olduğu, milli irade gibi
konularda yeterli bir bilgi birikimleri yoktu. 23 Ağustos’ta şaha iletmiş oldukları
istekler arasında Aynu’d-Devle’nin görevden uzaklaştırılması, adalethanenin
kurulması

ve

ulemanın

Kum’dan

dönüşünün

sağlanması

gibi

maddeler

bulunmaktadır. Eğer bu istekleri yerine getirilmeyecek olursa elçiliği terk
etmeyeceklerini bildirmişlerdir. Eylemciler, kendi can ve mal güvenliklerinin
olmadığını belirtmişlerdir.143
Her şeye rağmen meşrutiyetin, köklü bir mücadelenin ürünü olduğu da şüphe
götürmez bir realitedir. Bu konuda çok daha önceleri liderler, ilerlemeci dergiler ve
şeb-nâmeler devlet güçlerine karşı mücadele etmekte ve meşrutiyetin hedefleri
konusunda halkı bilinçlendirmek için mücadele etmekteydiler. Bu bilinci yansıtması
açısından 1906’daki bir şeb-nâmenin içeriği oldukça önemlidir. Kısaca halkın
uyanışını sağlamak için şu fikirleri dile getirmiştir. “Eğer durum böyle devam edecek
olursa İran, ikinci Hindistan olacaktır. Kanun karşısında eşitlik, Kur’an ve şeriat
ekseninde bir anayasanın hazırlanması için yeni bir milli meclisin oluşturulması
gerekmektedir. Bu meclisin temsilcileri tüm vilayet ve eyaletlerden seçilmeli,
seçimlere İran halkının tümü katılmalıdır. Milli meclis, sözün özgürlüğünü tam
korumalı; çünkü herkes eşittir ve herkes her makam için çalışabilir. Hiç kimse
delilsiz tutuklanamaz ve yargılanmadan cezalandırılamaz. Suçluların kaçmasını
yabancıların korunması ödüllendirilemez, ifade ve basın özgürlüğü insanın en doğal
hakkıdır.”144 Görüldüğü gibi bu şeb-nâmede dile getirilen talepler, bugün dahi hâlâ
dillendirilen çağdaş değerlerdir.
Bu şeb-nâmede dile getirildiği gibi halkın istekleri de gün geçtikçe
netleşmekteydi. İngiliz elçiliğindeki eylemcilerin istekleri de netleşti. Eylemciler
şaha Ulemanın Kum’dan dönmesi, Aynu’d-Devle’nin azledilmesi, Dar-ı Şura’nın
(şura evi- meclis) açılması, şehitlerin katillerinin cezalandırılması, sürgünlerin geri
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alınması145 gibi kararları içeren bir liste sunmuşlardır. Tüm bu mücadelenin sonunda
şah açısından başka çıkar yol bulunamadığından yapılan pazarlıkların neticesinde
Aynu’d-Devle azledildi.
Yapılan bu baskılara karşın Aynu’d-Devle’nin 29 Temmuz’da gitmesi
üzerine onun yerine Müşirü’d-Devle sadrazam olarak atandı. Sadrazamın görevden
alınmasıyla da yetinmeyen eylemciler, bu defa milli bir meclisin kurulmasını da içine
alan idari sisteminde köklü değişiklikler talep etmeye başladılar. Böylece eylemciler
adalethane ve meclisin kurulması talebiyle yetinmeyip onun unsurları konusunda da
görüşler ileri sürmeye başladılar. Onlara göre meclis, tüccarlar, ulema ve halkın diğer
kısımlarının bir arada bulunduğu bir müessese olmalıydı.146
Ulemaya göre kurulacak meclisin anayasası İslami temellere dayanmalıdır.
Müslümanların işleri İslam’a göre çözümlenmelidir. Bu anayasa ile ilgili anayasanın
İslami olması haricinde ciddi kriterler ortaya konulmadı ve konu ile ilgili dile
getirilen en önemli mevzu anayasanın İslami olmasıyla ilgiliydi. 147 Meclisin
yapısıyla ilgili net kriterlerin ortaya konulmamasının sebebi, muhtemelen meşrutiyet
taraftarı olan ulema arasında süren fikir ayrılıklarıdır. Ulema arasında çok köklü fikir
ayrılıkları vardı. Ulema içerisinde laik bir çizgide olan ulemadan, aşırı gelenekçi bir
çizgide olan ulemaya kadar birçok görüşü benimseyen isimler vardı. Hatta modern
bir zihniyete sahip olan Tabatabai gibi bir din adamının meclis için meşruti terimini
kullanmamış olması, gelenekçi çizgide olan Şeyh Fazlullah Nuri gibi ulemadan
çekinildiğini ortaya koymaktadır. Çünkü Şeyh Fazlullah Nuri, şah ve bakanların
yetkilerinin sınırlandırmasını doğru bulurken özgürlük ve yasama fikirlerini İslam’a
ters olduğunu düşünmektedir.148
Şah, 3 Ağustosta elçilik binasında toplanan eylemcilere, sadece Tahran’la
sınırlı kalacak, içinde emirler, toprak sahipleri, ulema ve tüccarların temsilcilerinin
olacağı ve şaha bağlı olacak bir meclisin varlığının kabul edilebileceğini, fakat bu
meclisten geçen kanunların şah tarafından kabul etme zorunluluğunun olmaması
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gerektiğini içeren bir mesaj iletmiştir.149 Bu mesajda açıkça görülmektedir ki şah, son
sözün kendisine ait olmasını istemektedir. Ancak bu teklife eylemciler karşı çıktı ve
açıkça şahın yetkilerinin sınırlandırıldığı bir milli meclisin kurulmasını dillendirdiler.
Ayrıca mecliste çıkan kanunların şah tarafından mutlaka onaylanması gerektiğini
talep ettiler. Şah, teklif ettiği metni 6 Ağustos’ta Tahran sokaklarına asmaya
başlayınca eylemciler buna şiddetli tepki gösterdiler ve söz konusu ilan duvarlardan
indirildi. Eylemcilerin tepkilerinin nedeni, şahın yetkilerinin sınırlandırılmaması ve
meclis için “milli” vasfının kullanılmamış olmasıydı.150
Şahın bu teklifinden eylemcilerin rahatsız olması üzerine ulemadan oluşan bir
heyet 7 Ağustos’ta şahla görüşerek gerçek anlamda bir meclis taleplerinin olduğunu
dile getirdiler. Şah, ulema ile esnaf ve tüccarın arasını bozmak için kurulacak
meclisin “İslami şura meclisi” olacağını ve şer’i kurallara göre işleyeceğini
belirtmiştir. Gruptan bazıları meclisin kesinlikle hiçbir şekilde sınırlandırılmamasını
ve almış olduğu kararların bağlayıcı olmasını ve meclisin üzerinde başka herhangi
bir gücün olmaması gerektiğini dile getirdiler.151 Bu esnada sadrazam da başka bir
tüccar heyetiyle toplantı halindeydi. Heyetler arasında yapılan görüşmelerin sonunda
meclisin adının “İslami Şura Meclisi” yerine “Milli Şura Meclisi” olacağı konusunda
uzlaşı sağlandı. Meclisin ismi üzerinde uzlaşı ile birlikte bir de çıkacak kanunların
şeriata uygun olması gerekliliği kaydı konulmuştur. Muhtemeldir ki burada İslam
yerine milli kelimesinin kullanılması ve bu konuda ulemanın sessiz kalması bu
kaydın konulması nedeniyledir. Meclisin sıfatı olarak İslam kelimesinin kaldırılması
çoğu kimse tarafından bu farkın bilinmediğini göstermektedir.152
Son taslakta “milli” kelimesi zikredilmesine karşın meşrutiyet kavramı
kullanılmamış ve Şahın yetkileri konusunda da açık bir kayıt konulmamıştır. Karar
10 Ağustos günü ilan edildi. Eylemcilerin çok azı hariç diğer tüm eylemciler İngiliz
elçiliğindeki eylemlerini sonlandırdılar. Çarşı pazar yeniden açıldı. Esnaflar işlerinin
başına döndü. Kum’daki ulemaya eylemlerini sonlandırmaları ve Tahran’a dönmeleri
için haber gönderildi. Hatta onların borçları bile tüccarlar tarafından gecikmeksizin
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ödendi. Yol harcırahı olarak kullanacakları bir miktar parada tüccar tarafından
gecikmeksizin Kum’a gönderildi.153
Ulemanın Kum’dan 15 Ağustosta dönmesi üzerine ulema ve toplumun diğer
kesimlerinin temsilcileri 18 Ağustosta meclisin yapısını ve seçimlerin nasıl olacağını
tartışmak üzere bir araya geldiler. Bu konuda Saniu’d-Devle’nin Belçika Anayasasını
örnek alınarak hazırlamış olduğu taslak kabul edildi. Toplumsal sınıflar, bu süreçte
kendileri açısından en fazla tatmin edebilecek bir taslağın oluşturulmasının
mücadelesini vermekteydiler. Hazırlanan taslakta esnaf ve bürokratlar ulemadan
daha kârlı çıktı. Taslak 10 Eylülde şah tarafından imzalandı. Buna göre 200 meclis
üyesinin 60 tanesi başkent Tahran’dan olacaktı. Dönemin kaynaklarına bakıldığında
Tahran dâhil olmak üzere insanların meclis, vekil ve seçim gibi kavramlardan
haberdar olmadığı görülecektir. O gün ulemanın tepkisinden çekinildiği için dinî
azınlıkların temsili doğrudan değil yapay birtakım yöntemlerle sağlanmaya
çalışılmıştır. Bu nedenle Ermenileri Tabatabai’nin, Yahudileri ise Behbehani’nin
temsil ettiği söylenmiştir. Yine Erbab Cemşid adlı Zerdüştlüğe mensup bir tüccar ise
ancak Behbehani’ye rüşvet verdikten sonra vekilliği kabul edilmiştir.154
Aslında azınlıkların temsili konusunda herkes aynı fikirde değildi; ancak
ulemanın ağırlığından olsa gerek ki bu konuda değişim yanlısı kişiler bile ulema ile
iyi geçinmenin yollarını aradıklarından dolayı bu duruma itiraz etmemişlerdir.
7 Ekimde Tahran’da seçim yapılır yapılmaz meclis Saniu’d-Devle’nin
başkanlığında toplanmıştır. Mecliste resmî temsilci olmadıkları halde Tabatabai ve
Behbehani mecliste yerlerini almışlardır. Onların mecliste olmaları meclise
meşruiyet vermekteydi. Aynı şekilde Şeyh Fazlullah Nuri’de onlar kadar olmasa da
bazen meclis çalışmalarına katılmıştır. Diğer ulemanın Kum’dan dönmesi ile birlikte
Nuri’nin itibarı biraz sarsılmıştır. Bu yüzden Nuri, meclis oturumlarına fazla
katılmamakta ve meclisin çalışmalarından rahatsızlık duymaktaydı.155
Gözlemciler, özellikle esnafın çoğunlukta olduğu mecliste, üyelerin çoğunun
cahil olduğunu ve mecliste bulunan birkaç ulema ve tüccarın güdümünde hareket
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ettiklerini iddia etmişlerdir. Aynı şekilde bakanların da güçsüz olduklarını, meclis ile
şah arasında sıkıştıklarını ve dolayısıyla ciddiye alınmadıkları bilinmektedir.156
Meclisin ilk olarak yapmış olduğu faaliyetler arasında bir anayasanın
hazırlanması olmuştur. Meclisin hazırlamış olduğu anayasa, şah tarafından 1 Ocak
1907’de onaylanmıştır. Meclisteki en etkin din adamları Behbehani ve Tabatabai
olurken, Fazlullah Nuri ise bu süreçte pasif kalmıştır. Fazlullah Nuri, henüz bazı
şeylere itiraz edebilecek güce ulaşmamıştır. Meclisin kurulup bu aşamaya
gelmesinde en etkin güç ise pazar esnafı ve tüccardır.157
c. İran’da İç Savaş ve Dış Müdahale
Veliahtlığı döneminde meşrutiyetçileri destekleyeceğine ve çıkarılacak
kanunlara uyacağına dair söz veren Muhammed Ali Şah tahta oturunca
meşrutiyetçilere karşı verdiği sözleri unutarak sert önlemlere başvurdu. Muhammed
Ali Şah’ın bu tavrı, taraflar arasında çatışmalara sebep oldu. Bu çatışmalar
Muhammed Ali Şah tarafından Haziran 1908’de meclise darbe yapma yolunu da
açtı.158
İç savaşın çıkma sebeplerinden biri dışarıdan kaynaklanırken, diğerleri
içeriden kaynaklanmıştır. Dış kaynaklı olan sebep, 1907’de gerçekleşen İngiliz-Rus
anlaşmasıdır ki aşağıda bu anlaşma üzerinde duracağız. İkincisi ise meclisin vergi
sisteminde reform yapmaya kalkışması ile karşılaşmış olduğu kaçınılmaz tepki idi.
Yeni

düzenlemede

mültezimlik

görevinin

ihaleyle

dağıtıldığı

uygulamaya

kısıtlamalar getirildi. Devlet, topraklarını şahın hazinesinden Maliye Bakanlığı’na
devretti. Maliye Bakanlığı’na Vilayet Mustavfileri’ni denetleme yetkisi tanıdı. Saray
Hazinesi’nin tahsisatını azalttı; saray ahırlarını, cephaneliklerini, mutfaklarını,
fırınlarını, depolarını, haremini ve atölyelerini düzene sokmak zorunda kaldı.
Üçüncüsü ise bazı liberallerin daha geniş kapsamlı laik reformlar önermeleridir.
Liberaller, Ulemayı vaazlar vererek pisliklerini örtmekle itham ediyorlardı.
Liberaller sadece dinî azınlıkların değil kadınların haklarının da derhal iyileştirilmesi
gerektiğini savunmaktaydılar. Ulemaya parlamentodaki yasamanın üstüne çıkan veto
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yetkisine de karşıydılar. Bundan da öte şeriatın devlet yasaları üstüne bir şey söyleme
hakkının olmadığını belirtiyorlardı.159
Tüm bu girişimlerden rahatsızlık duyan eski düzen yanlıları, gittikçe
meşrutiyetten el çekmekteydiler. Bu durumu yakından takip eden Muhammed Ali
Şah ve onun taraftarı devlet adamları, meşrutiyetçilerin saflarına nifak tohumları
ekmeye başladılar. Bu nifak sokma girişimi, başta Azerbaycan-Tahran çekişmesi
olmak üzere bu alanda birçok girişimde bulunulmuştur. Bazı yerlerde başarısızlık
yaşanmasına karşın bu tarz girişimler birçok yerde de istenen sonucu doğurmuştur.
Muhammed Ali Şah, bu doğrultuda hedeflerine ulaşmak için Avrupa’dan Eminü’sSultan’ı getirtip sadrazamlıkla görevlendirdi. (Nisan-Mayıs 1907) Eminü’s-Sultan
meşrutiyetçilerin saflarını bozmak ve ulemayı yanına çekmek amacıyla her yolu
denemekteydi. Bu konuda dünden razı olan kesimler de vardı. Özellikle liberallerin
girişimlerinden rahatsızlığını gizlemeyen ve saray için gönüllü müttefik noktasına
gelen Şeyh Fazlullah Nuri gibi âlimlerde vardı. Eminü’s-Sultan İran’daki din
adamlarını yanına çekmek için yoğun bir propagandaya girişmiştir. Eminü’s-Sultan
ulemayı yanına çekmek niyetiyle meşrutiyet hareketinin İslam’ın karşısında
olduğunu göstermeye çalışıyordu. Eminü’s-Sultan, geleneksel bir düşünsel yapıya
sahip olan âlimleri etkileme konusunda çok da zorlanmamıştır. O, bütün propaganda
ve çabasını bu noktada yoğunlaştırmakta, bu hedef için ilk aşama olarak meclis
tarafından çıkarılan kanunları şeriata uygunluğunu denetleyecek din adamlarından
meydana gelen bir kurulun oluşturulmasını hedeflemekteydi. Bu kurul oluşturulursa,
kurul sayesinde kendilerinin istemedikleri kanunların geçmesine engel olacaklardı.
Bunu sağlamak için de bu doğrultuda, ‘dine aykırı kanunların çıkarılması yasaktır’
mahiyetinde bir kanun çıkarıldı. Bu kanun çerçevesinde bundan sonra çıkarılacak
tüm kanunların denetim yetkisi ulemaya verildi. Eminü’s-Sultan, bu kanun sayesinde
ulemadan bazılarının desteğini almayı başarmıştır. Aslında anayasal bir düzende var
olması gereken kanun önünde eşitlik ilkesi, çıkarılan bu kanunla tehlikeye girmiş
oldu. Mesela çıkarılan bir kanuna göre “İran halkı, kanun önünde eşit olacaktır.”
Ancak Müslüman bir kişi bir Yahudi’yi bir Zerdüşti’yi öldürdüğü zaman ceza olarak
öldürme değil diyet verecek inancı toplumda hâkimdi.160
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Şeyh Fazlullah Nuri, saf değiştirmekle kalmadı aynı zamanda “Peygamber
Derneği” adlı bir dernek kurarak burada faaliyetlerini organize bir şekilde
yürütmüştür. Şeyh Fazlullah Nuri diğer yandan anarşizm, nihilizm, sosyalizm ve
natüralizm benzeri tartışmaları açtıkları için liberalleri lanetleyen fetvalar
yayınlamıştır. Bununla da yetinmeyen Nuri, seçilmiş parlamenterler, laik yasalar ve
daha da kötüsü dinî eşitlik gibi inanca aykırı değişikliklerle Babiler, Bahaîler ve
Ermenilerin İslamiyet’i yok etme planlarını yaptıklarını ileri sürmüştür.161
Şeyh Fazlullah Nuri, 1907’nin Aralık ayında top meydanında taraftarları ile
bir gösteri düzenleyerek güç gösterisinde bulunmuştur. Bu gösteriye birçok kesimden
yoğun katılım olmuş ve top meydanı göstericilerle dolmuştu. Fazlullah Nuri, burada
yapmış olduğu konuşmasında liberalleri dini küçümseyen ve yeryüzüne fesat
tohumları eken zamane jakobenleri oldukları ithamında bulunmuştur. Bu
konuşmadan tahrik olan bazı göstericiler, Avrupaî şapka takmış olan bazı kişilere
saldırdılar.162
Saray yanlısı ulema meclisin içinde de kendilerine yakın bazı temsilcilerin
desteğini almayı arzuladılar. Bunu arzulamalarının sebebi onlar üzerinden çıkarılacak
kanunların eski düzene uygun olmasını sağlamaktı. Ancak meclis içinde kamu
düşüncesini önceleyen Tebriz Encümeni gibi bazı gruplar, 13 Mayıs 1907’de bunun
önüne geçtiler. Fakat Muhammed Ali Şah bununla yetinmeyip, meşrutiyetçileri zor
durumda bırakacak her yola başvuruyordu. Muhammed Ali Şah, fiili bir saldırıya
başladı ve Tebriz’i kuşattı. Tebriz’e dışarıdan buğday vb. yardımın gelmemesi için
Tebriz’i kuşatma altına aldı. Muhammed Ali Şah, bu eylemiyle Tebriz encümenini
zor durumda bırakmak istedi. Aynı durum başka şehirler içinde geçerliydi.
Muhammed Ali Şah’ın kuşatma hareketlerine karşın 19 Haziran 1907 günü Tebriz
halkını desteklemek amacıyla, Tahran’da pazar kapatıldı ve büyük bir gösteri yapıldı.
Bu gösteri eylemiyle halk açık bir şekilde şaha ve Atabek Eminü’s-Sultan’a karşı
itirazlarını dile getirdiler.163 Çok geçmeden 23 Ağustos 1907’de Eminü’s-Sultan
meclisten çıktığı zaman Abbas Ağa’nın “fedâ-i millet” kurşunu ile vurularak yere
düştü.
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Meşrutiyetçiler ile eski rejim yanlıları arasında kıyasıya bir mücadele devam
ederken yaşanan olaylar neticesinde meşrutiyetçilerin kazanımları ellerinden alındı.
Buna karşılık Tebriz Encümeni 8 Aralık 1907’de meclise, Muhammed Ali Şah’a ve
diğer olayları planlayan encümene bir telgraf gönderdi. Tebriz Encümeni bu telgrafta
Muhammed Ali Şah’ın yeminini bozduğunu ve dolayısıyla azledildiğini bildiren
cesur bir adım atmıştır. Bu telgraf o kadar etkili oldu ki bunu örnek alan Reşt,
Kazvin, İsfahan, Yezd, Şiraz, Meşhed, Hoy, Urumiye gibi kentler de benzer
telgraflar yayınladılar. Bu telgraflar Muhammed Ali Şah’a büyük bir korku saldı.
Aynı şekilde Tebriz Encümeni, Tahran’da görev yapan Azerbaycanlı subaylara da bir
telgraf gönderdi. Burada da onlar, eğer meşrutiyetçilere ve meşrutiyete karşı
savaşacak olurlarsa kendi çocuklarına, kadınlarına, ailelerine, mallarına ve
yaşamlarına
164

belirttiler.

zarar

vermiş

olacaklarını

(onların

emniyette

olmayacaklarını)

Bu Tebriz Encümeni’nin yapmış olduğu en güçlü tehditlerdendi.

Bu tehditlerden ürken padişah, tophanedeki olayları sonlandırarak yeniden
Meşrutiyete ve Kanun-ı Esasiye bağlılığını ilan etti ve meşrutiyet karşıtlarını
cezalandırmayacağından bahsetmeye başladı.165 Ancak dikkat edilmesi gereken
Muhammed Ali Şah, bu yeminden sadece 5 ay sonra yine topların diliyle konuşmaya
başladı.
İletişim ve ulaşımın müthiş derecede arttığı ve uluslararası ilişkilerin iç içe
geçtiği modern dönemde hiçbir devletin içinde bulunmuş olduğu konjonktür
uluslararası ilişkiler göz önüne alınmadan tam olarak anlaşılamaz. Üstelik batılı
devletlerin sömürge faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda ve söz konusu olan
mekân Ortadoğu olduğunda uluslararası ilişkiler, bir kat daha önem kazanıyor.
Çünkü XIX. Yüzyıl boyunca ve XX. yüzyılın ilk yarısında Avrupalı devletler
neredeyse Ortadoğu’nun her türlü sorununa kendileri karar vermektedirler. Bu
nedenle Ortadoğulu bir ülkenin tarihi ele alınacaksa mutlaka batılı devletlerin
duruşları göz önünde bulundurulması gerekiyor. Batılı devletlerin İran tarihine
müdahale konusunda attıkları en önemli adımlardan biri de bu anlaşmadır.
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Meşrutiyetçiler, içeride istibdat taraftarlarına karşı mücadele ederken bir
yandan da anti-emperyalist bir çizgide mücadele ettikleri bulundukları için
emperyalist devletler de meşrutiyetçilere karşı bazı hamleler yapmışlardır. 1907
İngiliz-Rus anlaşmasının imzalanmasından sonra meşrutiyetçiler için çok önemli bir
süreç başlamış oluyordu. Çünkü artık meşrutiyetçiler sadece istibdatçılarla karşı
karşıya değil emperyalist güçlerle de doğrudan karşı karşıya gelmişlerdir.
Emperyalist

güçler,

meşrutiyetin

yayılabileceği

korkusuyla

hareketi,

İran

meşrutiyetçilerinin mücadelesini engellemek için her yolu denediler. Meşrutiyet
hareketinin rüzgârını kırmaya yönelik engellemeler sadece İngiliz ve Rus
güçlerinden gelmemekteydi. Aynı zamanda Osmanlı devleti de meşrutiyete karşı
gizlice Muhammed Ali Şah ile anlaşmıştı.166
Meşrutiyetin ilanından sonra İran’ın durumunu etkileyen en önemli siyasi ve
askeri olay, 1907’de gerçekleşen İngiliz-Rus antlaşmasıydı. Bu antlaşma bir yandan
‘Üçlü İtilaf’ı tamamlarken diğer yandan bu iki devletin sömürgecilik faaliyetlerinden
doğan çatışmaları sonlandıran ve bu iki sömürgeci gücü birbirine yakınlaştıran bir
anlaşma olmuştur.
Asya’da sömürgecilik faaliyetlerinde bulunan en büyük iki emperyalist güç
olan İngiltere ve Rusya bazı yerlerde çıkar çatışmaları yaşamaktaydılar. Bu alanlar
Yakın Doğu’dan başka, Orta Asya ve Uzak Doğu topraklarını kapsamaktaydı.
Özelde ise bu iki bölge sınırları içerisinde yer alan üç ülke söz konusuydu. Bu ülkeler
İran, Afganistan ve Tibet’ti. Her üç ülkenin de Hindistan’a komşu olduğu göz önüne
alınırsa, İngiliz-Rus mücadelesinin Hindistan üzerine olduğu kolaylıkla anlaşılır.
Ancak bu durum konu dışı olduğu için diğer ülkeleri incelemeyeceğiz. Burada bu
anlaşmanın İran açısından ne anlama geldiğini ele alarak anlamaya çalışacağız.
İran’a ilgisi, 1828 Türkmençay anlaşması ile İran’dan Aras Nehri’ne kadar
olan toprakları ele geçirmesi ile başlayan Rusya, Türkmençay anlaşmasından sonra
çabalarını bütün Kuzey İran’ı ele geçirme noktasında yoğunlaştırmıştır. Diğer
yandan da İran, Afganistan topraklarından Herat ve çevresini ele geçirmeye
çalışmıştır. İran’ın bu politikası Rusya tarafından destek gördüğü için Hindistan
üzerinde hassasiyetle duran İngiltere’nin korkularının depreşmesine neden olmuştur.
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İngiltere bu tehlikeyi bertaraf etmek için İran’ı kontrol etmeye çalışmıştır. Bu
sebeplerden dolayı XIX. yüzyılın sonlarında İngiltere ile Rusya sürekli olarak İran
üzerinde mücadele içinde olmuşlardır. İki devlet arasındaki bu mücadele, İran’ın
durumuna göre zaman zaman şiddetlenmiştir.167
Her iki sömürgeci devlet görmüş oldukları zararlardan dolayı bu sert
çatışmalardan ciddi anlamda rahatsızlardı. Rusya da bu durumdan memnun değildi.
Ancak Rusya’nın memnuniyetsizliğini tetikleyen en önemli olay Rus-Japon (19041905) savaşıydı. Rusya bu savaşta Japonya’dan çok ağır bir darbe yemiştir. 1894-95
yıllarında Çin-Japon savaşı sonunda Japonya’nın büyük bir güç olarak Uzak
Doğu’da belirmiş olması emperyalist devletler içinde en fazla Rusya’yı
endişelendirmişti. Çünkü Rusya Uzak Doğu’yu kendisi için yayılma ve sömürgecilik
alanı olarak görmekteydi. Bu yüzden Japonya’nın Çin üzerinde kontrol kurmasını
istemiyordu. Bu sebeple 1895’te Japonya’nın elinden zaferin bütün meyvelerinin
alınmasında Rusya adeta öncülük etti. Japonya da bunun intikamını 1904–1905
savaşı ile aldı.168
Diğer yandan Rusya’nın Uzak Doğu’da güçlenmesini istemeyen İngiltere
1902 yılında Japonya ile bir ittifak yapmıştır. 1904–1905 yılında Rusya’nın almış
olduğu yenilgi aslında bu ittifakın bir eseriydi. Rusya’nın karşısına Japonya’yı
çıkaran İngiltere’ydi. Aslında İngiltere sadece burada Rusya’nın karşısına dikilmekle
kalmadı. Rusya, el attığı her alanda karşısında bulduğu en önemli güç İngiltere’ydi.
İngiltere’ye karşı Fransa da yeteri kadar Rusya’yı desteklemiyordu. Kısacası Rusya
her alanda bir yalnızlığa düşmüştü. Bu yalnızlıktan kurtulmak için anlaşmanın şart
olduğunu düşündü.169
Bir İngiliz-Rus yakınlaşmasını İngiltere de arzulamaktaydı. Dışişleri Bakanı
Edward Grey’e göre İngiltere, Rusya’nın Uzak Doğu’ya yayılmasını frenlemek için
Japonya ile ittifak yapmıştı. Fakat bu ittifak sadece o bölgeyi kapsıyor, İngiltere’nin
diğer bölgelerdeki anlaşmazlıklarını ve çatışmalarına herhangi bir destek
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sunamıyordu. Hâlbuki burası İngiltere için ne o kadar önemli ne de tehlikeliydi. Asıl
İngiltere için Rusya’nın ifade ettiği tehlike Rusya’nın Orta Asya’da Hindistan
sınırlarına doğru ilerlemesiydi. Rusya ile asıl bu konuda bir anlaşma gerekirdi. Bu
arada Fransa Rusya’nın müttefiki idi diğer taraftan İngiltere’de Fransa ile müttefikti.
İngiltere Fransa’yı Rusya’ya karşı kullanamayacağını bilmekteydi. Dolayısı ile
Rusya ile yapılacak bir anlaşma doğal olarak Rusya-Fransa ittifakını tamamlar
nitelikte olacaktı.170
Iswolsky Rus dışişleri bakanı olur olmaz reel bir dış politika yürütmeye karar
verir bu doğrultuda; Fransa ile ittifak Rusya’nın dış politikasının temeline koymayı,
Asya’da, Japonya ve İngiltere ile süren çatışma ve anlaşmazlıkların bir an önce sona
erdirmeyi ve Almanya ile de “mükemmel” münasebetlerin sürdürülmesini171
hedefler.
Bu sebepten Iswolsky 1906 Ekiminde bir İngiliz-Rus anlaşma teklifini
İngiltere’ye bildirdi. İngiliz tarafı teklifi olumlu karşıladı. Yalnız İngiltere dışişleri
bakanı Edward Grey’e göre İngiliz-Rus ilişkilerinin “tehlikeli noktası” İran’dı.
İngiltere’nin İran politikası devamlı Rusya’nınki ile çatışma halinde idi. Her şeye
rağmen birtakım yakınlaşmalar oldu ise de anlaşma sağlanamadı. Çünkü İngiltere
Uzak Doğu’daki çıkarlarını Japonya ile uzlaştırmasını ve bir anlaşma imzalamasını
şart koşmuştu. Yani İngiltere Rusya’nın Uzak Doğu’daki çatışmalarını sona
erdirmesini istiyordu.172 30 Temmuz 1907’de Rus-Japon anlaşması sağlanınca 31
Ağustos 1907’de de İngiliz-Rus anlaşması imzalandı. Bu anlaşma üç ülkeyi
kapsamaktaydı: Tibet, Afganistan ve İran.
Bu anlaşmada taraflar İran’ın toprak bütünlüğüne saygılarını vurguladıktan
sonra İran, iki devlet arasında nüfuz bölgelerine ayrıldı. Rusya’ya bitişik olan kuzey
İran bölgesi Rus nüfuz alanı olarak kabul ediliyordu. Bu bölge nüfusu en kalabalık
ve ekonomik bakımdan İran’ın en zengin kısımları idi. Çorak topraklar ve çöllerle
kaplı bulunan güneydoğu İran ise İngiltere’nin nüfuz alanı oluyordu. İngiltere’nin bu
verimsiz toprakları kabul etmesinin sebebi Hindistan’a giden yolların bulunduğu
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bölge olmasından kaynaklanıyordu. İngiliz ve Rus nüfuz bölgelerinin ortasında kalan
orta kısım “tarafsız” bölge oluyordu. Taraflar birbirlerinin onayı olmadan bu orta
kısımda kendilerine avantajlı bir durum sağlamaya çalışmayacaklardı. 173 Bu anlaşma
ile Hindistan, Rus tehdidinden kurtarılmış ve Rusya açısından da İran üzerinde
kendisine yönelecek saldırıları bertaraf edilmişti.
Bir yandan süren iç savaş diğer yandan bu anlaşmanın geçekleşmesi İran
Meşrutiyetçilerini iç ve dış tehditlerle yüz yüze getirmişti. Muhammed Ali Şah bunu
bir fırsata çevirmek istedi ve meşrutiyetin iki merkezi Tebriz ve Tahran’da
saldırılarını yoğunlaştırdı. Nusret ve onun oğlu İgabu’s-Sultan’ın emrinde meydana
getirmiş olduğu hazırlıklar başarısız olunca Muhammed Ali Şah yine de durmadı ve
Mirza Haşim’in başkanlığında yeniden hazırlıklara başladı. Tebriz’de ‘İslami
Encümen’ adında geleneksel düzeni savunanların toplandığı bir encümen
oluşturuldu. Bunlar eylemlere başladılar. 8 Aralık 1907’de sarayın kışkırtması ile
Tahran Tophane Meydanı’nda toplanarak meclise yürüdüler. Meclis güvenlik
güçlerinin müdahalesi üzerine eylemciler geri dönerek sokakları ve dükkânları
yağmalamaya başladılar.174
Tophane’deki halk dağılmış olmasına rağmen istibdat taraftarları rahat
durmadılar ve 9 Ocakta yeniden pazara döküldüler ve kötülükler yapmaya başladılar.
Tebriz şehrinde meşrutiyetçileri örgütleyen ve yönlendiren Tebriz Encümeni’ne karşı
hazırlıklara başladılar. Bu süreçte Tebriz Encümeni de boş durmadı ve Tahran’ın
muhalefetine karşı silahlı bir güç meydana getirdi. İki taraf arasında çatışmalar çıktı
ve yaşanan çatışmalarda iki taraftan 20’ye yakın insan öldü. Bu çatışmalarda şah
yanlıları bir gerçeği görmüşlerdir ki Tebriz’deki inkılâp hareketi kolay kolay
bastırılamayacaktır. Tebriz Encümeni de saldırıların daha da yoğunlaşabileceğini
hissederek daha zor sürecek bir savaşın hazırlıklarına başladı.175
İç savaş bir şekilde küçük çatışmalarla devam ederken kısmen bu süreçte
sessiz kalan Muhammed Ali Şah, 1908 Haziran’ında; Posta ve Telgraf Bakanlığını
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kendi çiftliği gibi çekip çeviren Muhbirü’d-Devle’den 10.000 sterlin nakit para alınca
vakit kaybetmeksizin bu olaylara köklü bir çözüm getirmek için harekete geçti. Şah,
bu parayı Tahran’daki karargâhta bulunan 1.500 Kazak Tugayı mensupları arasında
özel ikramiye adıyla dağıttı ve arkasından sıkıyönetim ilan etti. Muhammed Ali Şah
Kazak Tugayı’nın Rus komutanı Albay Liakhoff’u Tahran askeri valisi olarak atadı.
Liakhoff bütün gazeteleri ve muharrem ayı da dâhil bütün açık hava toplantılarını
yasakladı. İleri gelen milletvekilleri için tutuklama kararı çıkardı.176 6 Haziran’da
toplar Tavşantepe ve Şemiran’a nakledildi. 18 Haziran günü Albay Liyakhoff’un
komutasındaki Kazak Tugayı Tahran’a saldırdı ve Baharistan Meydanı’nı işgal ettiler
ve topların ağzını meclise çevirdiler. Meclis saldırıları karşılamaya hazır değildi.
Meşrutiyetin sözde liderleri buna karşılık meşrutiyet taraftarlarını zayıflatmak
amacıyla bir taraftan halkın arasında karışıklık çıkarmaya çalışırken diğer yandan
halkın silahlarını elinden almak için çeşitli yollara başvurmaktaydılar. O gün
meclisin etrafında 600 kadar kişi vardı. Çatışmalar başladı ve çatışmalar dört gün
sürdü. Mücahitler, askeri güç karşısında büyük bir cesaretle mücadele ettikleri halde
yine de başarılı olamadılar. Bunun en büyük sebebi askeri komutanlar yabancı
devletlerin elemanları olduğundan dolayı bir dış müdahale ile karşı karşıya
kalmamak için onlara saldırmamalarıdır. Rus komutanlar savaş meydanında özgür
bir şekilde dolaşmaktaydılar. Aynı gün Tahran sokaklarında büyük katliamlar
yapıldı. Olayların sonunda meşrutiyetçiler yenildi, meclis tatil edildi ve gazeteler
yasaklandı.177
İngilizlerin raporlarına göre bu olaylarda 250 kişi hayatını kaybetti.
Meclisteki önde gelen vekillerin çoğu kaçmayı başarmıştı. Kimi dışarı çıkmış, kimi
de Osmanlı elçiliğine sığınmıştı. Önemli iki müçtehit olan Behbehani ve Tabatabai
ev hapsinde tutuluyorlardı. Altı milletvekili de yeryüzüne fesat tohumları ekme
suçundan hapsedilmişlerdi ve bunlardan üçü orada idam edildi.178
Muhammed Ali Şah, 19 Haziran’da yayınlamış olduğu bildiri de bu olayların
sorumlusu olarak Meclis’i göstermiştir. Meclisin kötülüklerin sığınağı haline
geldiğini iddia eden Muhammed Ali Şah, devlet ordusuna karşı siperlerin kazıldığını
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ve bombaların atıldığını bundan dolayı meclisin tatil edildiğini ve bunun yerine
senatonun görev yapacağını açıklamıştır. Bu senato meclisinin bundan sonra düzeni
sağlayacağını söylemiştir.179 Buradan meclisin süresiz tatil edildiğini anlayabiliriz.
Şah tarafından gerçekleştirilen darbe İran’da yaşanan iç savaşı körüklemiştir.
Kazak Tugayı Tahran’ı, hükümdarlık yanlısı Şahsevan Kabilesi de Tebriz’i kuşatma
altına almıştı. Buna karşın parlamento yanlıları üç kaynaktan destek görmekteydiler.
İlk olarak Fedailer ve Mücahitler diye bilinen bin kadar gönüllü meclis davası için
toplandı. Fedailer yalnızca Tahran, Tebriz, Meşhet ve Reşt’den gelmiyorlardı,
Kafkaslardaki İranlı, Ermeni ve Gürcü cemaatler de bu harekete katılmak için yollara
dökülmüşlerdi. Yurt dışından gelen gönüllüleri Rus Sosyal Demokratlar, Ermeni
milliyetçisi Taşnaklar ve Bakü’deki İran Himmet Partisi örgütlüyordu. Rusya’da
1905 devrimi başarısız olduktan sonra bu örgütler dikkatlerini İran’a çevirmişti.
“Hürriyet aşkı vatan tanımaz” diyerek mücadele etmekteydiler. Ermenilerin başında
çar karşıtı faaliyetlerinden ötürü Sibirya’ya sürgüne gönderilen ve buradan kaçmayı
başaran ve Reşt’e gelerek orada bir tuğla fabrikasında çalışan Taşnak Partisi’nin
lideri Yeprem Han vardı.180 Tebrizli gönüllülerin liderleri ise Settar Han ve Bakır
Han’dı.
Yaşanan iç savaşta meşrutiyetçileri destekleyen bu güçler ortaya çıkarken
diğer yandan meşrutiyetçilerin saflarında da bozulmalar yaşanmıştı. Meşrutiyet
İnkılâbı gerçekleştikten sonra çeşitli sebeplerden dolayı meşrutiyet taraftarlarıyla
yaşamış olduğu problemlerden dolayı İran’ın en büyük müçtehitlerinden olan şeyh
Fazlullah Nuri, meşrutiyetçilerin saflarını terk ederek sarayın saflarına geçti. Şeyh
Fazlullah Nuri’nin saf değiştirmesi meşrutiyetçilerin saflarında ciddi bir kırılmaya
neden olmuştur. Ancak bu kırılmayı dengeleyen bir durumda Necef müçtehitlerinden
üçünün bir bildiri yayımlayarak Şeyh Fazlullah Nuri’ye karşı Seyyid Tabatabai ve
Seyyid Behbehani’yi desteklediklerini açıklamalarıyla gerçekleşmiştir.181
İkinci kaynak Mazenderan’ın önde gelen iş adamlarından Muhammed Veli
Sipahdar’ın şahtan desteğini çekmesi ve meşrutiyetçilere destek vermesiyle
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parlamento tarafı biraz daha güçlendi. Muhammed Veli Sipahdar, Şahsevan’lılara
yardım etmek için Tebriz’e gönderilmişti. Ancak o adamları ile beraber karar
değiştirerek ordu saflarını terk edip Reşt’e giderek Yeprem Han’ın birliklerine
katıldı. Üçüncü kaynak ise meşrutiyet taraftarlarının büyük destek aldıkları Bahtiyari
aşiretiydi.182
İnkılâbın mutluluğu sadece Muhammed Ali Şah’ı değil aynı zamanda
sömürgeci güçleri de büyük bir korkuya sürüklemişti. İngilizler ve Ruslar bir taraftan
Muhammed Ali Şah’a darbe yapma ve meclisi kapama konusunda telkinler vermekle
meşgulken diğer taraftan da İran halkını korkutmak istemekteydiler ki meşrutiyet
taraftarlarının direnişini ümitsizliğe sevk edeler. Bu amaç için 28 Mayıs 1908’de
İngiliz ve Rus elçilikleri Tahran’da bazı İranlılarla bir araya gelerek encümenlerin
girişimlerinden ve Muhammed Ali Şah’ın can güvenliğinin tehlikede olmasından
dolayı çekincelerini dile getirdiler ve bu durum karşısında çok tahammüllerinin
olmadığı gibi tehditkâr açıklamalarda bulundular.183 Meşrutiyet taraftarlarına açık bir
şekilde verilen bu mesaja baktığımızda dış güçlerin dertlerinin ne özgürlükçüler ne
de istibdatçılar olmadığı sadece kendi çıkarları olduğu görülecektir.
Bu aşamada İran Meşrutiyet İnkılâbı yeni bir safhaya ulaştı; ancak meşrutiyet
için mücadele edenler iki gruba ayrıldılar. Bir kısmı istikrarlı bir şekilde meşrutiyeti
savunurken diğer bir kısmı yeniden sarayın yanında yer aldı. Fakat esnaf ve
sanatkârlar, orta ve küçük tüccar, aydınlar, alt düzey ulema, işçilerden köylülere
kadar herkes meşrutiyeti genişletmek ve derinleştirmek için görev aldılar. Bu
aşamada muhtelif toplumsal örgütlenmeler oluşmaya başladı. Örneğin encümenler,
işçi birlikleri, sosyal demokrat gruplar, mücahitler ve fedai cemiyetleri ve diğerleri.
Bu zorlu süreçte herkes üzerini düşeni yapma konusunda bir asker gibi mücadele
etmekteydi.184
Muhammed Ali Şah, bir taraftan meşrutiyet hareketini amacından saptırmak
için meşrutiyeti “meşrua” ve “şeriat” olarak isimlendirme yoluna başvurmaktaydı.
Bu şekilde meşruti bir yönetimi, müşavere meclisine indirgeyerek meclisin nüfuz ve
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salahiyetini sınırlandırmak istiyordu. Halk buna şiddetli tepki göstermiş ve
Tebriz’den gelen mektuplarda ölüm tehditleri bile yapılmıştır.185 Muhammed Ali Şah
bir yandan da ruhanilerden bazılarını yanına çekmeyi amaçlamaktaydı ki bu
ruhaniler meşrutiyetçilere karşı halkı şahın yanına çeksinler. Bununla da kalmayan
eski düzen taraftarları yeni silahlı güçler oluşturdular. Meşrutiyet taraftarlarının
önünde barışçıl yöntem ya da zora başvurma diye iki yol vardı. Liberaller ve
tecrübesiz güçler barışçıl bir yolda mücadele etmekteydiler. Barışçıl bir yöntemle
verilen mücadele de meşrutiyetçilerin yenilgisini hazırladı. Fakat daha tecrübeli olan
kesimler özellikle Tebriz halkı bu yolu benimsedi ve Savaş yoluyla meşrutiyeti
korumaya çalıştılar. Tebriz halkının bu direnişi seçen tavrına karşı Tebriz’e destek
amacıyla Tahran halkı da meşrutiyeti savunmak için mücadeleye girişti. Tebriz,
meşrutiyet bayrağını yükseltmek için seferber oldu ve neticede Kanun-ı Esasi’yi
koruyan ve tamamlayan şehir de Tebriz oldu.186
d. Tebriz Direnişi ve Meşrutiyetin Yeniden İlanı
Muhammed Ali Şah’ın meclis darbesinden sonra İran’ın Tebriz kenti hariç
meşrutiyet ortadan kalktı. Tebriz’in yiğitleri Tahran’a düzenlenecek harekât için
hazırlıklara başladılar. Settar Han ve Bakır Han Tebriz kıyamında hızlı bir şekilde
tanınmışlardı. Şehrin dışına çıkmak için hazırlık yapmaktaydılar. Fakat Muhammed
Ali Şah’ın yakınları Encümeni İslamiye’nin başkanı Mir Haşim haddini aşarak
Tebriz direnişçilerini kuşattı. Settar Han ve Bakır Han çaresiz şehre geri döndüler.
Muhammed Ali Şah, Tebriz’in de Tahran gibi kısa sürede ele geçirileceğini
sanmaktaydı. Ancak Settar Han direndi. Aynu’d-Devle Azerbaycan’ın komutanı
sıfatı ile Azerbaycan isyanını bastırmak için gönderildi ancak kimse bu derece bir
isyan ve direniş beklememekteydi. Tebriz halkının müstebitler karşısındaki direnişi
tam 11 ay sürdü. Bu muhasara esnasında Tebriz halkının fedakâr insanları açlıktan
sokaklarda

düşüp

hayatlarını

kaybederken

hiçbir

zaman

teslim

olmayı

düşünmemişlerdi. Süren çatışmalardan sonra Tebriz’in alınmasının çok kolay bir iş
olmadığı anlaşılınca, İngiliz ve Rus sömürgeci güçler endişeye kapıldılar. Çünkü
Tebriz savunması başarılı olacak olursa ve Tebrizliler Tahran’a saldırıp
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sömürgecilerin hamisi olan şahı devirecek olurlarsa emperyalistlerin çıkarları
tehlikeye girecekti.187 Tebriz’in bu direnişi Reşt ve İsfahan gibi İran’ın diğer
şehirlerinin de harekete geçmelerini sağlamıştır.
Tehlikeyi yakından gören Rus ve İngiliz konsoloslukları aracılık edip savaşı
bitirmek istiyorlardı. Emperyalist devletler bir taraftan istibdatçılara kurşun taşırken
diğer taraftan direnişçilere beyaz bayrak dağıtmaktaydılar. Çatışmalar çok şiddetli bir
şekilde sürmekteydi. Ruslar ikiyüzlü hareketlerine devam emekteydiler. Rus
Konsolosu Settar Han’la görüşerek Tebriz’de öncülüğü bırakmasını ve savaşın
müzakerelerle sonlanmasını istiyordu. Settar Han’ın Rus bayrağını kabul etmesi ve
evine asması karşılığında güvende olacağını söylemesi üzerine Settar Han’ın cevabı
çok netti: “Ben yabancıların bayrağı altında yürüyemem” cevabını verince Rus
konsolosu hayrete kapıldı. Settar Han direnişçileri bütün mahallelere göndererek
bütün beyaz bayrakları söktürdü ve ikinci kez inkılâp ateşini yaktı.188
Bundan sonra çatışmalar çok şiddetlendi. Sokak sokak, ev ev bir savunma
geliştirildi. Her yere top atışları yapılmaktaydı. Emperyalist devletler Tebriz yolunu
kapatarak buğdayın gelmesine engel oldular. O günlerde ekmeğin değeri can
pahasına idi. Ama Tebriz direnişçileri candan da maldan da vazgeçmişlerdi.
Tebriz’in tek düşüncesi kalmıştı o da halkın özgürlüğü ve bağımsızlığıydı. 189
Tebriz direnişinde değinilmesi gereken önemli unsurlardan biri de Kafkas
bölgesinde çalışan İranlıların burada çeşitli silahları tanıdıkları için bu alandaki
tecrübelerini Tebriz direnişçileri ile paylaşmalarıdır. Yine Tebriz’de savaşan gruplar
sadece İranlılardan da oluşmuyordu. Rus inkılâpçıları, Gürcü, Ermeni ve diğer
Kafkas kökenli halklar ve örgütler de büyük yararlılıklar göstermişler ve büyük
fedakârlıklar da bulunmuşlardı. Bu gruplar sınırdan silah ve bomba geçirerek
Tebrizlilere yardım ulaştırmışlardı. Silah yapımını, top ve el bombalarının
kullanımını öğretenler de bunlardı.190
Tebriz direnişi karşısında İngiliz ve Ruslar endişeye kapıldıkları için duruma
müdahale ettiler. Tebriz’deki bağlılarına buğday ulaştırma bahanesi ile kuşatmayı
187
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kaldırttılar ve fedailerle görüşmelere başladılar. Tebriz fedaileri silahlarını indirdi ve
1908’de görüşmeler başladı. Fedailerin muhasaranın bitmesi ve barışın sağlanması
için Muhammed Ali Şah’ın yeniden meşrutiyeti kabul etmesi, genel af ilan edilmesi
ve hiç kimseye takibat yapılmaması, Tebriz kuşatmasının kaldırılması, özgürlük
taraftarlarının

silahlarının

toplatılmaması

ve

Azerbaycan,

Azerbaycanlıların

istedikleri gibi olması şartlarını ileri sürdüler.
Görülmektedir ki bu teklif saray açısından kabul edilebilir değildir. Bunun
üzerine Rus ordusunun, Tebriz’i işgal etmek için Culfa’yı geçtiği haberleri alındı. Bu
haber mücahitlerin canını çok sıktı. Mücahitler, ülke yabancı güçlerin işgali altına
girmesin diye Muhammed Ali Şah’a Tebriz’i teslim etmeye hazır olduklarını
birdirdiler.191
Ancak Muhammed Ali Şah’ın ve emperyalistlerin çıkarları birbirinden farklı
değildi. 12 ay süren kanlı çatışmalar neticesinde Tebriz’in fethinin mümkün olmadığı
anlaşıldı. Tebriz direnişi, diğer şehirlere de umut olmuştu. Tebriz’de olaylar sürerken
meşrutiyetçilerin önemli şehirlerinden biri olan Gilan’da meşrutiyet taraftarlarının
eylemleri zirveye ulaşmıştı. Gilan mücahitleri ve İsfahan meşrutiyetçileri Tahran’a
doğru hareket ettiler. Tebriz’i ele geçiremeyeceğinden emin olan devlet güçleri,
Tebriz muhasarasını kaldırdı ve oradan uzaklaştılar. Şah, bu olaylardan çıkarmış
olduğu netice itibariyle 1908’de meşrutiyet yönetimini yeniden kabul ettiğini açıkladı
ve genel af ilan etti.192
Tebriz

devrimcilerinin

mücadelesi,

sadece

Muhammed

Ali

Şah’ın

istibdatçılığına değil aynı zamanda Rus ve İngiliz emperyalizmine de karşıydı.
Ancak emperyalist güçlerle ülkenin işgali konusunda ellerine bir bahane vermemek
için, iyi geçinme yolunu seçmişlerdir. Direnişçiler, Muhammed Ali Şah’ın
emperyalistlerle

anlaşmaya

vardıkları

ve

aralarında

da

gizli

anlaşmalar

yaptıklarından haberdar değildiler. Aynı şekilde meclisi koruyan güçler de
Muhammed Ali Şah’ın meclise karşı darbe girişiminde bulunduğu zaman, Tebriz’de
olduğu gibi Rusya’nın çıkarları zarar görmesin diye darbede rol alan Rus subaylarına
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zarar vermemek için yoğun çaba sarf etmişlerdi.193 Bunun en büyük nedeni işgale yol
açacak birtakım bahaneler vermemektir.
Meşrutiyetçilerin önemli komutanlarından Serdar Esad, Sipahdar ve Yeprem
Han Haziran 1910’da, Tahran konusunda uzlaşmaya vardılar. Şah tahttan çekilme
görüşmelerini, sığındığı Rus temsilciliğinden yürüterek iyi bir aylık karşılığında
sürgüne gitmeyi kabul etti. Meclisteki mebuslar, pazar esnafı ve muzaffer orduların
temsilcileri ile birlikte Büyük Meclis diye bilinen beş yüz kadar delegeden oluşan
Kurucu Meclis’i topladı. Oradan çıkan karar, Muhammed Ali Şah’ın yerine on iki
yaşındaki oğlu Ahmet Şah’ın geçirilmesiydi. Şaha naib olarak da amcası Kaçar
aşiretinin liberal eğilimli ilhanı, Azudü’l-Mülk seçilmişti. Geleneğe göre şahın
huzurunda oturabilecek tek kişi Kaçar ilhanıydı.194
Büyük Mecliste alınan karar doğrultusunda Albay Liakhoff kazakların
komutasında kalmıştır; Tebriz’de yeni bir Kazak Tugayı oluşturuldu. Yeprem Han
emniyet teşkilatının başına getirildi ve 400 adamı da emniyet kadrolarına dâhil
edildi. Meclis, iç savaşın patlak verilmesinden sorumlu tuttuğu kişileri yargılamak
için özel bir mahkeme kurdu. Bu yargılamalar sonucunda Şeyh Fazlullah Nuri de
aralarında olmak üzere önde gelen şah yanlıları idam edildi. Hükümdarlık
bahçelerindeki son idamları kolaylaştırmaktan suçlu bulunan Şeyh, top meydanında
halkın gözü önünde ipe çekildi. Çok ilginçtir ki Fazlullah Nuri, liberallere yönelttiği
suçlamayla yani “yeryüzünde fesat tohumlarını ekme” suçunu işlemekle hüküm
giymiş ve idam edilmiştir. Cezalar infaz edilirken meclis saflarında gönüllü
çarpışmış olan Fazlullah Nuri’nin oğlunun da idamları izlediği ve bu idamları
alkışladığı söylentileri vardır.195
Yaşanan darbe İran coğrafyasını öteden beri sömürmeye çalışan İngiliz ve
Rus emperyalist güçleri için siyasi ve iktisadi yönden sömürüye daha da elverişli
hale getirdi. Birinci dünya savaşının eşiğinde Rus düşünürleri kendi eserlerinde
İran’ı, İngiltere ve Rusya’nın elinde yarı sömürge olarak adlandırmaktadırlar. Fakat
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resmen bağımsız bir devlet sayılmaktaydı.196 İran, Rus-İngiliz nüfuz alanlarına
ayrıldığı dönemde zaten sömürge konumuna düşmüştü. Onlara müdahale edecek bir
ordusu bile yoktu. İran’ın müdahale edebilecek tek ordusu Kazak Tugayı’ydı. Kazak
Tugayı da Rus ve İsveç komutanlarının emrindeydi.197

e. İran Meşrutiyet Hareketinin Karakteri
İran meşrutiyet hareketinin en önemli beslenme kaynağı dış güçlere karşı olan
tutumudur. Yabancı emperyalist güçlerin sömürgeci zihniyet ve tutumlarına karşı
gösterilen her tepki doğal olarak iran mlliyetçi kimliğiyle ilişkilendirilebilecek bir
karaktere işaret eder. İran meşrutiyet hareketinin diğer önemli bir özelliği ise
inkılâpçı bir kimliğe sahip olmasıdır. Her yönüyle toplumsal gücü elinde bulunduran
ulema dahi kendi toplumsal konumunu kaybetme pahasına inkılapçı çizgiyi
korumuştur. Şimdi bu iki özellik üzerinde biraz duralım.
İran meşrutiyet

hareketini

uyandıran

en önemli

etkenlerden birisi

milliyetçiliktir. XIX. yüzyıl boyunca ülkenin içine düşmüş olduğu ekonomik buhran
sonucunda alınan borçlar ve verilen imtiyazlar ile ülke gittikçe sömürgecilerin
nüfuzu altına girdi ve bu hal milliyetçilik ruhunun uyanmasına sebep oldu.198 O
yüzden meşrutiyeti tetikleyen önemli unsurlardan biri milliyetçilik düşüncesidir.
İran’da bu süreçte milliyetçiliği tetikleyen birkaç unsur vardı. Başta İngiltere
ve Rusya olmak üzere emperyalist faaliyetler halkın büyük bir kesiminde rahatsızlık
uyandırmaktaydı. Verilen imtiyazlar, İran ekonomisini ve ekonomi ile ilgilenen
kesimleri perişan etmişti. İmtiyazlar sayesinde İran’da önemli bir nüfuza sahip olmuş
olan emperyalist devletlerin faaliyetlerine karşı İran halkında emperyalist devletlere
yönelik bir öfke ve düşmanlığın oluşmasını tetiklemiştir. Bu öfke ve düşmanlık İran
halkı arasında dışarıya karşı güvensizliği meydana getirirken diğer yandan korumacı
bir zihniyetin oluşmasını sağlamıştır. Emperyalist devletlere yönelik halkta meydana
gelen bu duygular meşrutiyeti tetikleyen en önemli etkenlerdendir.
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Şüphesiz bir ülkede milliyetçiliğin en önemli hedeflerinden biri ülkenin
bağımsızlığıdır. Ancak verilen imtiyazlar ekonomi ile ilgilenenleri zarara uğratmanın
yanı sıra ülkenin bağımsızlığını da sınırlandırır olmuştu. Peşin para elde etmek
isteyen İran yönetimi imtiyaz satışına başlamıştır. İmtiyaz satışları öyle bir noktaya
ulaştı ki, ülkenin bağımsızlığını tehdit edecek boyutlardaydı. Halkın tepkisi sadece
ülkenin bağımsızlığının elden gitmesine karşı da değildi. İmtiyazları elde eden
yabancı devletlerin temsilcileri halka her türlü zulmü reva görmekteydiler. Tanbekü
anlaşmasını yapan şirketin temsilcileri ülkenin her tarafına dağılarak halka
zulmetmekteydiler ve onların günlük hayatlarına müdahalede bulunmaktaydılar. Bu
kötü muameleler karşısında halk, ülkenin bağımsızlığının tehdit altına girdiğinin
farkına vardığı için bu imtiyazlara karşı örgütlenerek Tahran, Şiraz, Tebriz, İsfahan
olmak üzere her tarafta ayaklanmaya başladılar. İsyan eden halk, evlerin duvarlarına
ve kapılarına ilanlar, şebnameler yapıştırarak halka mücadele etme gerekçelerini
anlatmaktaydılar. Bu Şebnamelerden birinde Hindistan ve Mısır’da yaşananların
farkında olan halka “İngilizler Hindistan’ı ve Mısır’ı esir aldılar şimdi sıra
İran’da”199 denilerek halkın İran’da yaşananların bu ülkelerden ayrı düşünülmemesi
gerektiğinin farkına varmalarını istemekteydiler. Ayrıca İran’ın ihtişamlı tarihi
hatırlatılarak geçmişe karşı duygusal bir özlem uyandırılmakta ve İran’ın karşı
karşıya kalmış olduğu tehlikeye dikkat çekilmekteydi. Halka, durumun böyle devam
etmesi halinde İran’ın dağılabileceği hatırlatılmaktaydı. Böylece halkın milliyetçi ve
vatanseverlik duygularına seslenilerek halk galeyana getirilmeye çalışılıyordu. Gün
geçtikçe bu tarz propaganda faaliyetleri yaygınlaşmış ve bu çeşit propaganda
vilayetlere dahi sirayet etmişti. Bu propagandadan etkilenen esnaf kepenk kapatarak
sarayın önüne yığılmış ve burada hükümet aleyhine büyük eylemler yapılmaya
başlandı. Bu eylemlerde gizli komitelerin etkileri de yavaş yavaş görünmeye
başlandı. Çok büyük kalabalıklarla sarayın önüne yığılan halk, artık zulümden
bıktıklarını ve adalet istediklerini yüksek bir sesle dile getirmekteydiler.200
Yabancı sermayeye daima karşı duran ulema da yabancılara karşı milliyetçi
bir çizgide hareket ederek bu cepheyi güçlendirmiştir. 1899’da İran’da yaşanan bir
olay bu durumu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. 1899’da Yahudi ve
199
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Müslüman tüccarlar arasında pamuk fiyatları yüzünden ticari bir ihtilaf yaşanmıştır.
Bu olayda Şii ulema Müslüman tüccarları destekleyerek Yahudi aleyhtarı gösteriler
düzenlemiştir. İsfahan’da kurulan Bank-ı Şahane (devlet bankası) tefecilik yapan
esnafın şiddetli tepkisini çekmiş ve ulema faizin haram olduğunu belirterek
bankacılığa karşı esnafı desteklemiştir.201 Burada Yahudilere karşı gösterilen tepki
hem de faiz gerekçesi ile tefeciliğin devamından yana tavır konulması tamamen
kendi halkını korumaya yönelik milliyetçi bir düşüncedir.
Milliyetçi düşüncenin İran’da yayılmasının en önemli sebeplerinden biriside
Şiiliğin bir şekilde milliyetçilikle özdeşleşmesidir. Özellikle Safevilerden bu yana
İran’ın Şiiliğin merkezi olması ve yaşanan çatışmalarda Sünniliğe karşı bir merkez
olması bunu tetikleyen en önemli noktaydı.
Din adamları halkın menfaatlerini ve ülkeyi tehlikelerden koruma konusunda
oldukça hassas davranmışlardır. Meşrutiyetin önemli din adamlarından olan
Tabatabai farklı zamanlarda yapmış olduğu konuşmalarında, İran’ın, hayallerinin
gerçekleştiği ülke olduğunu ve onu her türlü tehlikeden korumaları ve ilerlemesi için
çaba sarf etmeleri gerektiğini dile getirmiştir. Devletin yok olmasını isteyen bu
tehlikeler karşısında sessiz kalamayacaklarını dile getirmiştir.202 Ayrıca halkın içinde
eşit temsil edildiği bir meclisin kurulmasını savunan Tabatabai, Rusların, İngilizlerin
ve Osmanlıların istediğini bir başbakanı değil kendilerinin istemiş olduğu bir
başbakanı seçmek istediklerini dile getirmiştir. Bu konularda derhal uygulamaya
geçilmesini tavsiye eden Tabatabai eğer bazı çekincelerden dolayı bu durum
ertelenecek olursa İran’ın kaybedilebileceğine dikkat çekmektedir.203
Tabatabai başka bir konuşmasında ise İran benim ülkemdir. Adı ne olursa
olsun ben bu ülkeye aidim. Benim İslam’a hizmetim bu ülkededir. Benim
arzuladığım itibar bu ülkenin varlığını sürdürmesine bağlıdır.Fakat ne yazık ki
ülkemi yabancıların elinde yerlere düşmüş görüyorum. Bu yüzden yaşadığım sürece
ülkemi korumak için mücadele edeceğim; gerekirse canımı ülkeme feda edeceğim.204
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Yukarıdaki milliyetçi tavırlara karşın Fransız İhtilalı’nın yaydığı etnik
milliyetçilik İran halkı üzerinde pek etkili olmamıştır. Meşrutiyet hareketinde etnik
milliyetçiliğe dayalı bir mücadeleye şahit olmamak daha çok halkın Şiilik
düşüncesiyle özdeşleşmesinden kaynaklanıyor. İran milliyetçiliğinin etkilerinin tam
olarak anlaşılması için göz önünde bulundurulması gereken bir durumda neredeyse
tüm etnik grupların etnisiteye dayalı bir milliyetçilik yapmak yerine İran
milliyetçiliği ile aynı safta yer almalarıdır. İran halkının üçte birini oluşturan
Azerilerin duruşuna baktığımızda bu gerçek çok net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Azeriler sadece nüfus olarak güçlü değillerdi aynı şekilde çok etkiliydiler. Azeriler
birçok alanda olduğu gibi ülkenin yönetiminde de oldukça önemli bir
konumdaydılar. Öyle ki silahlı kuvvetlerin üst seviyelerinde sayısız Azeri vardır. Bir
hakikat olarak Azeri kökenlilerin İran ekonomisindeki, ulema arasındaki konumu ve
siyasi hayattaki görünürlükleri yüksek derecededir. Azeri seçkinler tarihsel olarak
İran milli toplumu ile çok yakın olmuş ve azınlık olarak kabul edilmemişler. İran
meşrutiyet hareketinin en aktif ve en cesur liderlerinden birçoğu Azerbaycan’dan
çıkmışdır.205 Bunun en büyük örneği İran’ın milli lideri sayılan Settar Han’dır.
İran Azerileri meşrutiyet öncesinde yaşanan kötü durumdan dolayı
bağımsızlıklarını ilan edebilirlerdi. Hiç olmasa İran meşrutiyeti sonrasında yaşanan
iç savaşta bir mücadele içine girmeyebilirlerdi. Ancak bırakın uzak durmayı İran
meşrutiyetin en aktif savunucusu olmuşlardır.
Ruslar İran Azerileri arasında milliyetçi duyguları yaratmak için bir takım
faaliyetlere girişince daha çok kendileri zarar görmüşlerdir. Bu konuda Ahundzâde
gibi aydınlara Farsça yerine Türkçe yazma konusundaki teşvikleri vb. birçok defa
tekrarlanmış ancak Rus’lar açısından istenen sonucu doğurmamıştır.206
2500 yıllık monarşiye dayalı bir sistemle yönetilen İran, tarihinde bir ilk
olarak meşruti bir yönetime geçiş yapmıştır. Bu yönüyle meşrutiyet gerçek bir sosyal
ve siyasal inkılâptır. Siyasal bir inkılâptır çünkü ilk defa sıradan halk yönetimde
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sınırlı da olsa söz sahibi olmuştur. İran meşrutiyeti sadece siyasal bir inkılâp değil
aynı zamanda toplumsal bir inkılâptır. Eğer toplumsal bir inkılâp, hâkimiyetin bir
sınıftan alınıp başka bir sınıfa devredilmesi ise İran meşrutiyetinin, kesinlikle
toplumsal bir inkılâp olduğunu söyleyebiliriz. İran meşrutiyet hareketi, orta sınıf ve
İran’ın şehir sermayedarları ile feodalizm arasındaki bir mücadeleydi. Bu hareket,
feodalizmin ortadan kaldırılması ve yerine parlamenter burjuvazinin kurulmasını
amaçlamaktaydı. Sonuç olarak feodal burjuvazi ve büyük sermayeye sahip tüccar
uzlaşma yoluna girdi. Sonunda meşruti monarşide uzlaşma sağlandı.207
İran meşrutiyeti bir inkılâptır çünkü yıllardır kaynağını ve meşruiyetini
dinden ve din adamlarından alan bir hayat düzeni ile yönetiliyorken bir anda halk,
kendi yöneticilerini seçmiş ve kutsal kitaba başvurmadan beşeri zihnin mahsulü bir
anayasa hazırlamıştır. Sosyal yaşam, her yönüyle modern bir zihinle yeniden
kurgulanmıştır. Şii ulemanın bu meclisin üzerinde otoriter bir güç olarak durması
bile bu gerçeği değiştirmez.
İran meşrutiyet hareketinin güçlü bir toplumsal alt yapısı vardı. Her sosyal
sınıf farklı farklı sosyoekonomik nedenlerden kaynaklı olarak meşrutiyet eylemlerine
katılmış dahi olsa şaha karşı gerçekleştirilen muhalif eylemlerde, İran’ın tüm
toplumsal kesimlerini bulmak mümkündür. İran halkı, 1906’da sığınmış oldukları
İngiliz elçiliğindeki eylemden önce şikâyet ettikleri konular herkesin kafasında
somutlaşmış gibiydi. Ancak yapılan görüşmeler neticesinde eylemcilerin ne
istedikleri konusunda kafalarının net olmadığını göstermiştir. Evet, yapılan
görüşmeler ve pazarlıklar neticesinde birtakım şartlar içeren senetler hazırlanmıştır.
Ancak birçok kez bu şartların hiçbiri gerçekleşmediği halde eylemcilerin
eylemlerinden vazgeçtiği de vakidir. Yine düzenlenen şartnamelerin içerisinde dile
getirilen şartlar da açık değildi. Ancak 1906’da İngiliz elçiliğine sığınan eylemcilerin
düşünceleri burada netliğe kavuştu. Toplumun tüm kesimlerinin dâhil olduğu İngiliz
elçiliğindeki sığınmacıların dile getirdikleri en önemli talepleri adalet ve şah ile
dilencinin hukuk önünde eşit olacağı bir millet meclisinin kurulmasıydı.
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Elçilikte süren eylemde ulemanın ön saflarda yer alması İran meşrutiyetinin
çok dikkat çekici bir özelliğidir. Dünya tarihinde din adamlarının değişim konusunda
liderlik yaptıkları ve devrimi organize ettikleri bir tarihsel sürece tanıklık etmek
oldukça

zordur.

Devrimcilerin

taleplerine

baktığımızda

eğer

bu

talepler

gerçekleşecek olursa din adamlarının tüm güçlerinin gideceği herkesin malumudur.
Ki devrimden hemen sonra Şeyh Fazlullah Nuri gibi bazı ileri gelen din adamlarının
şahın yanında yer alarak devrimin karşısına geçmesi, başka türlü izah edilecek bir
durum değildir.
Din adamlarının süreçte olumlu bir rol oynadıkları konuyla ilgilenen herkesin
malumudur. Ulemanın ortaya koymuş olduğu tüm çabaları görmezden gelen
ulemanın eleştirilmesini gelenek haline getirmiş kesimler dini ve din adamlarını her
şeye rağmen suçlu ilan etmişlerdir. Ancak din adamlarının meşrutiyet hareketine
katılımları, dini nedenlerle açıklanabilir mi bu şüphelidir. İslam dünyasında, özellikle
de Sünnî dünyada, ulemanın siyasi liderlik yaptığı çok şahit olunan bir durum
değildir. Aynı zamanda halkın yanında yer alarak yöneticilere karşı bir isyan
hareketinin önünde yer almaları çok az görülen bir durumdur. Hatta daha genel bir
tespit yaparsak oda şudur: Dünyada hiçbir parti ya da grubun, tanrı ile kurmuş
olduğu ilişkiden dolayı, isyan ettiği görülmüş bir durum değildir. İnsanlar farklı
birtakım ideolojik düşüncelerin propagandasını yapabilirler. Kendi düşünceleri
uğruna hayatlarını ortaya koyabilirler. Tüm bunlar, insanların tanrı ile kurdukları
ilişkiden ziyade, bu insanların hayattan beklentilerinin ne olduğu ile ilişkili bir
durumdur. Yani çıkarları neyi gerektiriyor ona bakılmaktadır. Bu eylemlerde,
çıkarları koruma doğrultusunda gösterilen iki tepki yönü vardır; ya ellerinde bulunan
çıkarları korumaya yönelik korumacı (muhafazakâr) anlayış ya da bulunduğu
durumun çıkarları için faydasız ve zararlı olduğunu bildikleri için kendi çıkarları
açısından iyi bir getirisi olur diye değişimci bir durum benimsemeleri. Muhafazakâr
anlayışta olanlar ya halinden memnundurlar ya da değişimin kendileri için zararlı
olacağını düşünürler. Bu sebepten rejimi ya da toplumsal düzene yönelen her türlü
tehdidi ortadan kaldırmak için yoğun gayret sarf ederler. İktidarla her türlü ilişkiyi
meşru karşılarlar. Mevcut toplumsal düzeni bozmaya yönelik her türlü girişime karşı,
bu girişimin meşru talepleri var mı yok mu endişesine kapılmadan ağır bir şekilde
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bastırılması taraftarıdırlar. Bu bağlamda İran’da meydana gelen Babilik isyanına
baktığımızda bunu daha iyi anlayabiliriz. İktidar bu isyanı bastırmaya çalışırken
Babiliğin toplumsal muhalefetine karşı Şii din adamları da çoğu zaman Babi’lerin bu
meşru taleplerini yok etmek için iktidarı meşrulaştırmaya ve isyan eden kitleleri
manipüle etmeye ve onların taleplerin toplum için ne kadar tehlikeli olduğunu dile
getirmeye çalışırlar. Kısaca söylemek istediğimiz burada mevcut durum, din
adamlarının çıkarları korunduğu için din adamları mevcut hali koruma mücadelesi
verirler. Bu koruma devlet, siyasi parti vb. güçleri korumaya yönelik de olabilir. İran
meşrutiyet

hareketinde

ulemanın

durumunun

da

bu

bağlamda

okunması

gerekmektedir. Meşrutiyetçilerin liderliğini yapıyor olmaları bu gerçeği değiştirmez.
Şayet öyle olmasaydı meşrutiyetin sonuçları ulemanın isteklerinin dışına çıkamazdı.
İleride görüleceği üzere ulemanın talep ettiği ile ortaya çıkan sonuçların aynı
olmadığı görülecektir.
İngiliz elçiliğinde gerçekleşen olay, bir başka paradoksu da gündeme
getirmektedir. Meşrutiyet taraftarlarının başta İngiliz ve Rusya olmak üzere
emperyalist devletlerin faaliyetlerine karşı gelişen milliyetçi reaksiyoner bir hareket
olmasına karşı meşrutiyetçilerin savunmuş oldukları düşüncelerin büyük bir kısmının
bu devletlerden kaynağını almasıdır. İngiliz elçiliğindeki oturma eylemi, bu
paradoksun en görünür tarafıdır. Buradan İngilizlerin meşrutiyeti desteklediklerini
düşünmek doğru değildir. Burada olan reel politiğin bir yansıması olarak ortaya
çıkan çıkarların önceliğidir. İngilizler ve Rus’lar İran üzerinde rekabet halindeydi ve
meşrutiyetçiler Rusları daha büyük bir tehdit olarak algılamaktaydılar. O yüzden yeni
bir anayasa ile şahın yetkilerini sınırlandırılması fikrini savunanlar Rusya’ya karşı
İngiltere’den yardım almışlardır. Yani kısa bir süre için de olsa İngiltere, İran’ın
bağımsızlığına kavuşup reformlar yapmasına yardım edebilecek bir güç; ilerici ve
liberal bir destek olarak görülmüştür.
Tüm toplumsal kesimlerin taleplerine baktığımızda anayasal bir sistemi
istediklerine dair birkaç aydının dışında anayasa, kanuna dayalı yönetim,
demokratikleşme, kadın hakları, meşruti yönetim taleplerine rastlamak mümkün
değilken meşrutiyet olaylarının başlamasıyla hedefler daha köklü hale gelmiştir.
Yaşanan olaylarla birlikte İran meşrutiyetinin amacı önceki tarihlerde yaşanan
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isyanlardan farklı olarak kısmi iyileşmeler ve monarşiyi ortadan kaldırmaktan ziyade
Avrupa tecrübesinden esinlenerek yeni anayasal bir hükümet oluşturma amacına
dönüşmüştür. Bu amaçla Aralık 1905’te Tahran valisinin birkaç taciri, mallarını
pahalıya sattıkları gerekçesiyle cezalandırmasına tepki olarak başlayan hareket,
başarılı oldu ve meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra seçime
gidilerek hızlı bir şekilde meclis kuruldu ve bir anayasa hazırlandı. İran, tarihinde ilk
defa bir anayasaya kavuştu. Bu anayasa, Belçika ve Fransa anayasalarından
esinlenerek tanzim edilmişti ve 2 bölümden oluşuyordu. Birincisi 51 maddelik esas
maddeler ve diğeri 107 maddelik tamamlayıcı maddelerdi. Yani aslında anayasa 158
maddeden meydana gelmekteydi.
Diğer yandan bir sosyolog, meşrutiyetten önce kadınların köle olarak alınıp
satılmasından yola çıkarak asıl sorunun “cinsiyet” olduğunu ileri sürmüştür.208
Ancak bu tespitin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Kadınlarla erkekler arsında bir
farkın

olmadığını,

kadınların

erkeklerle

eşit

olduğunu

ve

hiçbir

sorun

yaşamadıklarını söylemiyoruz. Kadınlar, elbette erkeklere oranla sosyal ve
meşrutiyetin ilanı ile birlikte siyasal olarak toplumda ikinci plandaydılar. Seçme ve
seçilme hakları dâhil olmak üzere birçok haktan mahrumlardı. Ama bu konumlarına
rağmen çok fazla şikâyetçi oldukları söylenemez. Aslında diğer geleneksel
toplumlarda kadının konumu neyse İran’da meşrutiyet öncesindeki durum da ondan
farklı değildi. O yüzden bu sorunu cinsiyet üzerine oturtmak çok doğru
görünmemektedir.
C. TOPLUMSAL TALEPLER VE MEŞRUTİYETİN SONUÇLARI
İran’ın sosyal sınıflarının konumlanışına baktığımızda, tüm sınıfların İran
meşrutiyet olayları içinde yer aldıklarını görebiliriz. Kimi sınıf iktisadi alanda
yaşadığı sorunlardan dolayı ekonomik yönden desteklemiş kimi ideolojik kimi ise
toplumsal karizması ile destek sunmuştur. Tüccar, esnaf, ulema, aydınlar, toprak
sahipleri, aşiret üyeleri, şehzadeler işçiler, köylüler, kadınlar, vs. olmak üzere tüm
toplumsal kesimler belli oranda meşrutiyet hareketinde rol üstlenmişlerdir. Her
toplumsal kesim meşrutiyetin ilanından sonra kısıtlı da olsa belli birtakım haklara
kavuşmuştur. Ancak bu haklar istenen düzeyde miydi değil miydi anlamak için
208

E. Abrahamian, a.g.e., s. 58

205

toplumsal kesimlerin taleplerini ayrı ayrı incelemek gerekiyor. Elbette tüm toplumsal
kesimler eşitlik, adalet, özgürlük, insanca yaşam, ekonomik refah gibi insani
değerleri talep etmişlerdir. Ancak bu değerler herkes için aynı anlama mı geliyordu,
şüphesiz hayır. Herkes kendisi için en uygun olacak hakları talep etmekteydi. Bu
yüzden Meşrutiyet nasıl bir sonuç doğurmuştur değerlendirmesini daha iyi
yapabilmek için toplumsal kesimlerin taleplerine kısaca bakmamız gereklidir.
İran’da adeta paralel bir iktidar olarak köklü bir geçmişe sahip olan ulema,
her şeyden önce kendilerinden başka herhangi bir siyasi otoritenin meşruiyetine karşı
çıkmaktaydılar. Ulema kendisini tek meşru otorite olarak görmekte ve aynı zamanda
siyasi iradeyi elinde bulunduran şahları da gayrimeşru ve gasıp iktidarlar olarak
niteleyerek kendilerine mutlak olarak bağlı olmasını talep etmekteydiler.209 Ulema,
şahın varlığına karşı değildi ancak kendilerine tabi olmasını şart olarak
sunmaktaydılar. Ulema, ‘merci-i taklid’ti ve mutlaka tabi olunması gerekiyordu.
İran uleması, sahip olduğu siyasi yetkilerin yanında toplumda sahip olduğu
ekonomik güçte ulemaya siyasi otorite karşısında bağımsız bir statü vermiştir. Hatta
belli dönemlerde devlet yöneticileri vergi toplayamazken ulema, rahat bir şekilde
vergilerini toplayabildiği için son derece iyi bir konumdaydı. Ancak burada
ekonomik olarak devlete bağlı olmayan ulema, aldığı dinî vergiler açısından
devletten bağımsız olduğu oranda halka bağımlı olduğunu da söyleyebiliriz. Şii
ulemanın yaşanan toplumsal olaylarda halkın yanında yer almış olmasında da bu
nokta göz ardı edilmemelidir. İran ulemasının siyasi ve ekonomik gücü kadar olmasa
da eğitim ve hukuk alanında da birçok hakları vardı.
Meşrutiyet hareketinde ulemanın ön saflarda olduğunu görmekteyiz. İnsanın
aklına şöyle bir soru gelmektedir. Bu kadar geniş haklara sahip olan ulema neden
meşrutiyet hareketine katılmıştır? Şii ulema karşısında siyasi otorite zaten gasıp
hükümet olarak görülmekteydi. O yüzden ulemanın yapacağı herhangi bir olumsuz
açıklama, insanların zihninde zaten meşru olarak kabul edilecekti. Ulemanın
meşrutiyet hareketinde halkın yanında yer almalarının en büyük sebebi de ulemanın
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çıkarlarının halka bağlı olmasından kaynaklanıyordu. Her şeyden önce ulema
ekonomik olarak tamamen halka bağımlı durumdaydı.
İran uleması, sahip olduğu statüye rağmen Kaçar şahlarına karşı düşmanlık
etmesinin birçok nedeni vardı. İran uleması, başlıca şu konulardan şikâyet
etmekteydi. Laik yönetimin yükselişi, batılılaşma yönünde eğilimler, batılı eğitimin
başlaması, yargı reformunun ulemanın yargılama üzerindeki gücünü azaltması,
Kaçar hükümdarları tarafından yabancılara verilen imtiyazlar nedeniyle yabancı
hukukun yarattığı tehlike, zulüm ve adaletsizlik, yabancı malların kullanımının
artması; İngiliz-Rus rekabeti ve güç mücadeleleri, devam eden ajitasyon, kışkırtma
ve iki gücün (Rus-İngiliz) komploları.210 Saydığımız konulardan şikâyet eden ve bu
şikâyetlerini şaha açık bir şekilde bildiren ulema 1902’de şahtan, ulemadan oluşan
bir meclis talep etmişlerdir.211
Ulema burada yaşanan zulüm ve adaletsizlikten açık bir şekilde şikâyet
etmektedir. Bu zulmü yapan mevcut rejimi kabul etmemektedir. Ancak alternatif
olarak Avrupa modeli bir anayasal hükümet modelini de talep etmemektedir. Aksine
ulemadan oluşan bir meclis talebi dile getirilmektedir. Bu gerçek ortada iken neden
ulema, meşrutiyet hareketine katılım göstermiş ve üstelik meşrutiyetçilere liderlik
yapmıştır. Burada şunu belirtmek gerekiyor ki ulemanın tamamı meşrutiyet
hareketine destek vermemiştir. Hatta meşrutiyet ilan edildikten sonra bile meşrutiyeti
yok etmek isteyen âlimler vardır. Burada ulemanın meşrutiyet hareketi içindeki
talepleri Tabatabai üzerinden irdelenecektir.
Tabatabai bir konuşmasında adalethane ve bir meclis isteğini dile getirmiş ve
konuşmasına devamla İran’ın hayallerinin gerçekleşeceği ülke olduğunu ve
ülkelerini her türlü tehlikeden korumaları ve sessiz kalınmaması gerektiğini
vurgulamaktadır.212 Burada da iki düşünce vurgulanmıştır ki biri adalet diğer ise
ülkenin her türlü tehlikeden korunması. Tabatabai, bir meclisin kurulmasını,
kurulacak mecliste herkesin eşit bir şekilde temsil edilmesini, yozlaşmanın ortadan
kaldırılması için halkın ve ulemanın temsilcilerinin bu mecliste bulunmasını ve kendi
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yöneticilerini kendilerinin seçmesi gerektiği noktalarına vurgu yapmış; eğer bunlar
gerçekleşmezse ülkenin yok olacağına dikkat çekmektedir.213
Ne isteyip ne istemediklerini daha net açıklayan şu cümleleri de çok önemli
olduğu için aynen buraya alıyoruz. “İran benim ülkemdir. Adı ne olursa olsun ben bu
ülkeye aidim. Benim İslam’a hizmetim bu ülkededir. Benim arzuladığım itibar bu
ülkenin varlığını sürdürmesine bağlıdır. Fakat ne yazık ki ülkemi yabancıların elinde
yerlere düşmüş görüyorum. Bu yüzden yaşadığım sürece ülkemi korumak için
mücadele edeceğim; gerekirse canımı ülkeme feda edeceğim. Biz hükümetten
adaletten başka bir şey istemedik. Bizim hedefimiz yerel yöneticilerin baskılarına
maruz kalan yardıma muhtaç insanlarımızın ne kadar olduğunu öğrenebileceğimiz
bir meclis kurmaktır. İslami kanunların uygulandığı, kral ve fakir insana kanuna göre
davranıldığı bir adalet istiyoruz. Biz cumhuriyetçilik ve meşrutiyetçilik hakkında
konuşmuyoruz.”214 Meşrutiyetin en önemli liderlerinden biri olarak Tabatabai’nin bu
ifadeleri çok önemlidir. Açıkça anlaşılmaktadır ki Tabatabai, mevcut rejime karşı
meşrutiyet idaresi oluşturmak için kavga etmediğini açıklamaktadır. Bunun yanında
özellikle adaleti ön plana çıkararak İslami ilkeler doğrultusunda bir yönetimin
oluşturulmasından yana görünmektedir. Tabatabai, Şii ulema içinde radikal bir
duruşa sahip kişilerden birisidir. Mevcut yönetime karşı açık bir şekilde rahatsızlığını
dile getirdiği halde meşrutiyeti ve cumhuriyeti talep etmediğini söylemesi çok
önemli bir vurgudur.
Ancak bu açık ibarelere rağmen Kesrevi, Tabatabai ve onun yoldaşı büyük
müçtehit Seyyid Abdullah Behbehani ile birlikte anayasal bir yönetim şeklini iyi
anlayıp ve samimi bir şekilde hedeflediklerini fakat onlar, bu batılı fikirleri
hazırlıksız kitleleri alıştırmak için başlangıçta gerçek niyetlerini gizlediklerini ima
etmektedir. Kesrevi’nin görüşü, başka yerlerde geçen onun diğer görüşleriyle
çelişmesine rağmen, her şeyden önce taktiksel nedenlerden dolayı gerçek niyetlerini
gizleme tutumu Afgani’nin mektuplarının birinde Tabatabai’ye önerildiği için kabul
edilebilir. Tabatabai meşrutiyetin ne olduğunu çok iyi kavramış bir âlimdi. Tabatabai
meşrutiyet rejimini; bilgili, okur-yazar ve milliyetçilikten anlayan insanlar arasında
213
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yürütülebileceği için bu sebepten, meşrutiyetin o dönem İran’ın toplum yapısına
uygun olmadığını duyurmaktaydı.215
Yine Tabatabai bu durumu günlüğünde de Kaçar hükümetine karşı meşruti
bir yönetim şeklinin oluşturulması için çaba sarf ettiğini şöyle dile getirmektedir:
“1894 yılında Tahran’a vardım. Tahran’a ulaştığımdan itibaren İran’da milli bir
danışma meclisi ve meşrutiyeti oluşturmayı planladım. Minberlerden bu ikisi
hakkında konuşurdum. Nasıreddin Şah, İran’ın meşrutiyet yönetimi için henüz hazır
olmadığını söyleyen mesajlar gönderdi ve sık sık bu konu hakkında bana yakındı”216
demektedir.
İranlı ulema içerisinde yukarıda değindiğimiz gibi Tabatabai’nin çizgisinde
olanlar ve yine meşrutiyetin önemli figürlerinden olan Behbehani’nin taraftarları
nispeten modernleşme fikirlerini de savundukları ve kötü yönetimin düzeltilmesi için
birtakım reformların yapılmasını savundukları için meşrutiyetten yana tavır
koymuşlardır. Ancak daha genel perspektiften bakılacak olursa İran ulemasının
meşrutiyete katılım göstermesinin en önemli unsuru kendi taraftarlarının yaşananlar
konusunda çekmiş oldukları sıkıntılardan dolayı kendi dinî liderlerine baskı
yapmaları ve ulemayı tavır almaya zorlamalarıdır.
Ulemanın meşrutiyetçilerin saflarında yer almalarının sebeplerinden birisi de
yapılan bazı reformların ve verilen bazı imtiyazların ulemanın toplumsal konumunu
zayıflatır nitelikte olmasıdır. Ulema kendi durumunu tehlikede olduğunu gördüğü her
durumda aşırı bir refleks göstermiştir. Özellikle eğitim, adalet vb. konularda yapılan
yenilikler ulemanın konumunu zayıflatmaktaydı. Bu duruma karşı ulema çok şiddetli
tepki ortaya koymuştur.
İran meşrutiyet hareketi üzerinde etkili olan aydınlara baktığımızda bu
aydınların büyük oranda meşrutiyet olaylarından önce vefat etmiş olmalarıdır. İran
modernleşmesi aydınları belirgin bir toplumsal kesimden gelmiyorlardı. Esnaf,
tüccar ve memurlar arasından çıkabilmekteydi ancak özellikle eğitim alanında
yapılan reformlara baktığımızda büyük bir aydın kitlesinin yetişmesine zemin
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oluşturmuşlardır. Diğer toplumsal kesimlere nazaran aydınlar meşrutiyeti daha
hararetli savunmuşlardır.
İran modernleşme sürecine baktığımızda yaşanan sorunlara İran’lı aydınlar
tarafından birbirine yakın çözüm önerilerini sunduklarını görmek mümkün; ancak
birbirleriyle aynı olduğunu söylemekte imkânsız. Yaşanan sıkıntıların ortadan
kaldırılması için batının teknik ve biliminin alınmasını ancak öz olarak kendi
değerlerinin korunması gerektiğini savunanlardan, batının bütün her şeyiyle alınması
gerektiğini söyleyen aydınlara kadar her türlü düşünce savunulmaktaydı. Kimisi öz
olarak İslami değerlere yeniden dönüşü savunurken kimisi tüm dinlerden uzak
durmayı savunmaktaydı. Kimi İran’ın kendi değerlerine sarılması, geleneklerine
sahip çıkmayı dillendirirken kimi batının yaşam tarzını savunmaktaydı. Kimi
sömürge unsuru olan kurumların İran’a girişlerini savunurken kimi antiemperyalist
bir söylem tutturmuştur.
Siyasi sorunların giderilmesi konusunda da bir uzlaşı söz konusu değildi. Her
aydın farklı bir yapıdan bahsetmekteydi. Halkın iradesinin yansıtılmasını savunan
aydınlarda bu işin nasıl olacağı konusunda çok net açıklamalar yapmamaktaydı. Çok
ciddi bir belirsizlik vardı. Aydınlar savunmuş oldukları fikirlerde kararlılık
göstermedikleri de görülmektedir. Mesela Malkom Han sarayla ilişkileri iyi olduğu
durumlarda sessizliğini koruyup daha ılımlı düşünceler savunurken sarayla
bozuştuğu dönemlerde çok daha sert ve radikal düşüncelere yönelmiştir. Ancak tüm
bunlara rağmen genel olarak bir şeylerin mutlaka değişmesini, halkın iradesinin bir
şekilde iktidara yansıtılmasını, kanuna dayalı eşitlikçi bir sistemin yürürlüğe
girmesini, modern eğitimin yaygınlaştırılmasını, batı bilim ve tekniğinin alınmasını
ve pratik hayatta yaşanan sıkıntıların giderilmesini talep etmekteydi. Meşrutiyet
olayları başladığında geçici bir takım şartlar hariç eylemciler tarafından özellikle
talep edilen üç önemli şart vardı. Kanuna dayalı bir yönetim yani bir anayasa,
parlamentonun kurulması yani halk iradesi geçerli olduğu ve demokrasinin hakim
olduğu bir yapı, adalethane yani yöneticilerin keyfi davranışlarının engellenmesi. Bu
üç şart İngiliz elçiliğindeki eylem neticesinde ortaya çıkmıştır.
İran’da gücün kaynağı olarak tüccar ve Zanaatkâr, her zaman için toplumsal
olaylara ekonomik destek sunmuştur. İran tarihinde her zaman için güçlü bir şekilde
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var olan tüccar ve Zanaatkârlar meşrutiyet döneminde siyasi yönüyle bir çıkış
yaparak toplumda görünürlük kazanmıştır. Meşrutiyet hareketine güçlü bir katılım
sergileyen ve açılan mecliste de güçlü bir şekilde temsil edilen tüccar ve zanaatkâr
neden meşrutiyet hareketine katılmıştır, talepleri nelerdir? Taleplerine ulaşmış mıdır
kısaca bakalım:
İran tarihinde tüccarın en fazla şikâyetçi olduğu konu haksız cezalara
çarptırılması ve çeşitli zulümlere maruz kalmasıdır. Tüccara en fazla uygulanan ceza
malların müsadere edilmesiydi. Bu ceza bir tüccar için verilebilecek en büyük
cezalardan birisidir. İran’da birçok sebepten dolayı bu ceza uygulanmıştır.217 Tüccar
bu cezadan son derece rahatsızdı. Tüccar bu cezayı hiçbir zaman aklından
çıkarmazdı.
Tüccarın son dönemlerde en fazla rahatsız olduğu konuların başında
yabancılara verilen imtiyazlardı. Tüccarın siyasi bir sürece evirilmesi ile hükümet
karşısında etkili bir güç haline gelmiş ve hükümet ise tüccar karşısında zayıf
düşmüştür. Hükümet XIX. yüzyılda uygulamış olduğu politikalardan dolayı iktisadi
olarak adeta çökmüştür. Böyle bir durumda hükümet gün geçtikçe ekonomiyi elinde
bulunduran sınıflara bağımlı hale gelmiştir. Bunun sıkıntısını yaşayan hükümet bu
süreçte tüccara olan bağımlılıktan kendini korumak için yabancı güçlere imtiyaz
satma yoluna gitmiştir.218 Hükümetin bu planını fark eden tüccar, hükümetin bu
teşebbüslerine karşı direndi ve başta Tanbekü isyanı olmak üzere birçok olayı
tertipledi. Onların en aktif bir şekilde yer aldığı olay ise meşrutiyet olaylarıydı.
Tüccar, meşrutiyete vermiş olduğu destekle büyük bir başarı elde edince bu
avantajlarını siyasi bir kazanca dönüştürmeyi hedefledi ve bu noktada ciddi başarılar
da kazanan tüccar meclisteki birçok kürsüyü ele geçirdi.219
İran, XIX. yüzyılda sanayileşmiş Avrupa’nın sanayi ürünlerinin istilası altına
girdi. İran’ın dış ticareti adeta Rus ve İngilizlerin kontrolüne girmişti. İran dış
ticaretinin en az yüzde yetmişi bu iki ülkenin elinde dönmesi ekonomik sınıfları ciddi
anlamda rahatsız eden bir durumdu. Sanayileşmiş emperyalist güçler her mal ve
217
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fiyatı kendi çıkarları doğrultusunda ayarlamaktaydılar. Onların, ucuza mal ettikleri
endüstri malları İran’ın el sanatları, atölye ve yeni kurulan fabrikalarının iflas
etmelerine sebep olmaktaydı.220 Yabancı ülkelerin mamul mallarının bu derece
İran’da rahat dolaşıma girmesi iktisadi sınıfları zor durumda bırakmaktaydı.
İktisadi kesimin en önemli beklentisi baskıcı ve adaletsiz olduklarını
düşündükleri bazı kişilerin değiştirilmesiydi. Bu hareketlerdeki en önemli grup da
din adamlarının liderliğini yaptığı esnaf ve zanaatkârlardı. Bu grupların iki temel
istekleri vardı. Bunlardan biri onların şehir yaşamının devamını sağlayacak
önlemlerin alınması, ikincisi vergilendirme politikalarıydı.221
Kaçarlar dönemindeki Sosyal sınıflar içerisinde nüfus olarak en fazla
çoğunluğa sahip olan işçi ve köylüler de mevcut durumdan son derece rahatsızlardı.
İran köylülerinin ve işçilerinin siyasi talepler konusunda belirgin olan herhangi bir
talepleri söz konusu değildir. İran işçi ve köylüleri genel olarak durumlarından
şikâyet etmekteydiler; ancak bu şikâyetleri mevcut uygulamalara itiraz etme dışında
bir içeriğe sahip değildi. Hatta bu analiz İran’ın kuzey bölgesi için de geçerliydi.
Kafkaslara komşu olan illerden Rusya’ya çalışmaya giden, Rus Devrimi’nin etkisiyle
aydınlanan işçi ve köylüler meşrutiyetin insan gücünü oluşturdukları halde siyasi
talepler konusunda bir olgunluğa ulaşmadıkları ve bu sonucun meclis aritmetiğine de
yansıdığı gözden kaçırılmayacak bir gerçektir. Köylülerin talepleri nelerdir şimdi
kısaca bunlara bakalım.222
Köylülerin

talepleri

vergi

tahsildarlarının ortadan kaldırılması,

toplanırken
223

validen

önceki

diğer

vergi

“tuyul’un” (tımar), tuyul sahipleri tarafından

değil devlet tarafından toplanması ve tuyul sisteminin kaldırılması224 gibi bir takım
istekleri kapsamaktaydı. Bu somut isteklerin dışında özgürlük ve eşitlik talepleri de
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vardı. Ancak bu istekler formüle edilmiş değildi. İşçiler açısından ise iş imkânlarının
yaratılması ve iyi bir ücret talebiydi.
İran köylülerinin kötü şartlarda yaşamalarından dolayı göstermiş oldukları
tepkileri bazı elitist düşünen aydınlar, bizim köylülerimiz meşrutiyetten hiçbir şey
anlamaz. Bunlar meşrutiyeti devlete isyan, büyüklere saygısızlık, başka insanların
mallarına el koyma ve vergi vermeme olarak anlamaktadırlar225diye itham
etmişlerdir.
İran meşrutiyetinde yukarıda değinildiği gibi birçok talep söz konusuydu.
Ancak bu taleplerin bir kısmı günübirlik taleplerden meydana gelmekteydi. Kalıcı ve
istikrarlı bir şekilde talep edilen en önemli talepler halkın aktör olduğu, keyfi
uygulamaların kalktığı ve adaletin hüküm sürmesi temelinde yapılan taleplerdi. Bu
temeller üzerinde yapılan pazarlıklarda zaman zaman nitelikleri farklı olsa da genel
olarak aynı değerlere vurgu yapılmıştır. Bu üç talebi biz burada anayasa, temsiliyet
yani meclis ve adalethane talebiydi. Toplumsal kesimler bu talepler konusunda her
biri farklı bir anlam çıkarsa da bu talepler her zaman dile getirilen unsurlardı. Şimdi
sözü fazla uzatmadan bu talepler üzerinde duralım.
a. Anayasa
Meşruti bir yönetimin ilan edilmesi ile birlikte o yönetimde iki şeyin varlığı
öne çıkmaktadır. Bunlardan biri anayasal bir yönetime geçiş diğeri ise halkın seçimi
ile meydana gelen bir parlamentonun kurulmasıdır. İran’ın binlerce yıllık tarihine
baktığımızda 1906’da gerçekleşen meşruti yönetimde olduğu gibi bir parlamento ve
bir anayasaya rastlamak mümkün değildir. İslam’dan önce olmadığı gibi İslam’dan
sonrada

bir

anayasa

oluşturmamıştır/oluşturulamamıştır.

Elbette

anayasanın

olmaması hukukun olmadığı anlamına gelmez. Burada kastettiğimiz modern anlamda
bir anayasanın varlığıdır. İran’da anayasal bir sürece geçiş ilk defa 1906’da
meşrutiyetin ilan edilmesi ile başlayan bir süreçtir. Ancak İran’dan çok önceleri
birçok ülkede anayasal sistemler kurulmuştu. İngiltere 1867, 1848, İtalya 1870, 1859,
Danimarka 1864, Avusturya ve Macaristan 1869, Osmanlıda 1876, 1908, Japonya
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1889,Rusya’da (1905), Portekiz (1910), Meksika (1911) ve Çin (1912) gibi devletler
meşrutiyet hareketlerini ilan ederek anayasal bir sürece girmişlerdir.
İslam dünyasına baktığımız zaman ciddi bir hukuk literatürü olmasına
rağmen modern anayasacılığı kendi değerleri içerisinden ortaya çıkaramamışlardır.
1876’da Osmanlı Devleti 1. Meşrutiyeti ilanı ile İslam dünyası ilk defa anayasal bir
sürece geçiş yapmıştır. Anayasalar, gerek Gayrimüslim ülkelerde ve gerekse
Müslüman ülkelerde modern dönemlerin en büyük örneklerindendir. Son iki yüzyılın
anayasalarına baktığımızda bu durumu çok net bir şekilde algılayabiliriz. Bu
anayasalar son derece modern bir girişimin anıtsal örnekleridir. Politik düzenin beşer
aklıyla yeniden inşa edilmesidir. Anayasa yapımı politik düzenin normatif ve yasal
temellerini atmanın hemen ilk seviyesinde, kurumsal yapılanma adına baştan sona
planlı bir çabadır. Yeni bir anayasa hazırlamak her şeyin yeniden kurgulanması
anlamına gelecektir.226
Anayasa yapımı, şekillendirme olgusu ve politik geleneğin uluslararası nakli
olduğunu belirten Arcümend, her milletin kendi pratiğinde belirginleşmiş normların
ve kurumların birleştirilmesi ve genelleştirilmesidir.
“Bir ulusun yön verici tecrübesinden hâsıl olan kurumsal yapılar ve normatif
modeller, ilk oluştukları belirli durumdaki hallerinin müstakil kopyaları haline
gelmekte, değişmezlik ve sertlik kazanmaktadır. Normatif ve örgütsel özerklik
kazanmak suretiyle kurumlar, kendi orijinal matrisinden daha uzun ömürlü olabilir
ve başka değer-fikirlere ve ideolojilere hizmet edebilirler. Bir yanda belirli
kurumların örgütsel biçimi ve normatif mantığı ile diğer yanda hakim politik kültür
arasındaki ilişki, katı belirlenmeden ziyade akla uygun bir tutarlılık taşır. Şekilsel
inatçılıklar, uluslararası politik kültürün taklit yoluyla taşınması sürecine gülünç bir
veçhe kazandırır. Bununla birlikte, bu taşınma, sadece adaptasyonu değil aynı
zamanda karşılaştırmayı da icap ettirir. Bu iki süreç çoğu kez el ele gider. Niyet
taklit etmek olsa dahi adaptasyon, ithal edilen ve yerli normlar arsında bazı
karşılaştırmaları içerir ve karşılaştırma, burada da niyet yerli normların lehine
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yabancıları reddederek nüfuz etmeye direnmek olsa dahi, yabancı normların bir
miktar adaptasyonu ile sonuçlanır.”227
“Anayasalar, kurumların kristalize olabildiği dev yapılardı. Bu yüzden bir
dizi yeni kurumsal ilgi ve dolayısıyla politika için yeni bir gündem yaratabilirler.
Modernleşme ve politik yeniden inşa vasıtaları, yani adapte edilen normların ve
kurumların taşıyıcıları ile karşı karşıya gelmek durumundadır. Hakim olanların
reaksiyonu, sürecin akıbetinin bağlı olduğu ‘anayasa politikası’ diye tabir edilecek
olan şeyi harekete geçirir. Anayasa politikası, bu nedenle, normların anayasal
(yenide) tanımlanması ve müteakiben meşru otoritenin (yeniden) tanzimini tayin
ettiği politik gündem üzerinde toplumsal ve kurumsal güçler arasındaki mücadeleye
dayanır.”228
Batı-dışı dünyadaki modernleşme, her ne kadar batıdan esinlenmişse de sonuç
itibari ile kendilerine has yeni rejimler üretmişlerdir. Yapılan anayasalar batının
gerisinde kalındığı suçlamalarına muhatap olunmuş olsa bile içinde doğmuş oldukları
rejimler açısından değerlendirdiğimizde bambaşka bir rejimin ortaya çıkarıldığına
şahitlik edebiliriz. Anayasa yapımı politik yeniden inşa girişimi olarak okunmadan
bu rejimin yeniliği anlaşılamaz. Anayasa ister uygulansın ister uygulanmayıp askıda
kalsın çağdaş dünya açısından önemli gerçekliklerdir. İster ithal edilmiş olsun, ister
askıya alınmış olsun hükümetlerin meşruiyetini iptal ederek muhalefet için normatif
kurallar getirirler.229
Yukarıdaki cümlelere dikkat edilecek olursa anayasaların ortaya çıkmasının
ve bu çerçevede her şeyin bir sistem dahilinde insan aklıyla yeniden okunması ve
temel bir takım kriterlere bağlanması, hayata kutsal merkezli ve insanın yetersizliği
üzerine kurulan bir inanç sisteminde nasıl karşılanacağı aşağı yukarı herkesin
malumudur. Bu düşünce doğrultusunda, İran Meşrutiyetine destek veren ulemanın
kısa süre içinde neden desteklerini geri çektikleri ve mevcut kazanımlara karşı bir
savaş başlattıkları anlaşılabilir. Şii dünya açısından gayri meşru olarak okunabilecek
olan nass ve tayine dayanmayan birtakım insanların modern bir zihinle hayatı insan
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merkezli okumaya tabi tutması ve anayasal kriterler ortaya koyması karşısındaki
tepkilerinin asıl nedenidir. İran meşrutiyet hareketi ve anayasa yapma süreci sadece
Şii dünyasında mevcut bütün yönetimlerin gayri meşru olduğunu düşünen bir
zihinsel yapıya indirilmiş bir darbe değil, aynı zamanda bunu tamamen aşan ve
insanlar için yeni bir meşrulaştırıcı güç olarak modern bir zihinle kurgulanan
anayasanın kutsal kitabın (ve onun sahibi tanrı) yerine geçme sürecidir. Bu süreç bir
yandan ulemanın sosyal ve siyasal gücünü zayıflatırken bir yandan da onların hukuki
(imamın meşru temsilcileri olma) konumlarını da tartışmalı hale getirmiştir. Dün
mutlak otorite olarak şahın bile Merci-i Taklit olarak kendilerine bağlılığını savunan
ulema, yeni süreçle birlikte kendileri bile sıradan insanların sistematize ettikleri bir
anayasaya uyma zorunluluğu ile karşı karşıyadırlar. Her ne kadar bu süreçte
ulemadan meydana gelmiş olan ve mecliste yapılacak olan anayasayı denetleyecek
bir kurulun oluşturulmasını isteyerek modern zihinsel üretime bir karşı duruş
geliştirilmişse de, sonuç itibariyle modern anayasacılık kutsalı reddeden ve insanlar
arsında bir sözleşme metni olarak ona kutsallık atfedilmesi açısından ortaya koymuş
olduğu tavır önemlidir.
İngiliz sefarethanesinin bahçesinde toplanan protestocuların eylemlerinin
sonuç vermesiyle, Şah, taleplere boyun eğdi ve Belçika Anayasası temelinde bir
anayasa hazırlandı. Anayasada toplumsal haklar, serbest basın, bağımsız yargıdan
söz ediliyordu. Bu aşamada ulema biraz kenara itilmişti. Anayasanın şartları, pratiğe
tam olarak geçirilememiş olsa da bu metin, aradan geçen yüz yılı aşkın süreye
rağmen siyasi ilerleme alanında tüm karşılaştırmaların yapıldığı en önemli çıta olarak
görülmeye devam ediyor ve İran’da hala siyasi hayatın bir parçası olarak bu mesele
tartışılıyor.
İran anayasasının en büyük farklarından birisi de ulema tarafından destek
görmüş olmasıdır. Ulema ilk başta hararetle bu işi savunmasına karşın meşrutiyet
ilan edildikten sonra bütün gerçekler yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Meşrutiyete
destek veren önemli müçtehitlerden olan Mirza Şirazi gibi isimler karşı durmaya
başlamışlardır. Bunun en büyük sebebi devrim gerçekleştikten sonra yapılan bazı
uygulama ve kanunların İslam’a aykırı olduğu düşüncesidir. Aslında bu durum
ulemanın meşrutiyeti daha önce iyi bilmediklerini göstermektedir. Meşrutiyet
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gerçekleştikten sonra bu noktada birçok tartışma başlamıştır. “Anayasada sözü edilen
haklar, dini inançlara uygun muydu? İslam, bu türden bir demokrasiye izin veriyor
muydu?” gibi birçok tartışmadan dolayı meşrutiyetçiler arasındaki ittifak bozuldu.
Bazı din adamları demokrasi İslam’da yoktur diye net bir tepki gösterirken diğer bir
kısım ulema ise demokrasi İslam’ın özünde vardır diyorlardı.
Ancak yukarıda değindiğimiz ulemanın toplumsal gücü karşısında böyle bir
anayasanın yapılamayacağı kesin görünürken anayasanın salt modernistlerin
etkinliğiyle de açıklayamayız. Burada toplumun liderliğini yapan ulemanın anayasal
süreci niçin desteklediklerini daha mantıklı nedenlere bağlamak gerekiyor. Çünkü
Anayasal devrim ile ulema arasında sıkı bir ilişki vardı. Anayasacılığın Avrupa
kaynaklı olduğu tartışma götürmez bir unsurdur. O zaman batı kaynaklı olan bir
anlayışın nasıl İran’da ulema tarafından kabul edildiği düşünülebilir. Bunun sebebini
Algar şöyle açıklamaktadır: Şii İran’da nihayetinde mevcut yönetim ne olursa olsun
meşru imam olmadığı için gayri meşru bir iktidardır. O zaman bu gayri meşru
iktidarı ne kadar sınırlandırabilirlerse o kadar iyidir. İmamın yokluğunda gayri meşru
bir monarşik yönetim yerine anayasanın varlığıyla, temsilciler meclisinin oylarıyla
sınırlandırmak daha tercih edilebilir olduğunu gördüler. Batılı unsurlar tarafından
İran’a sokulan anayasacılığa İran uleması kendince yeniden anlamlar yüklemişlerdir.
Onlara göre istibdat yönetimini ne kadar sınırlandırılabilirse o kadar gayri meşruluğu
sınırlandırmış olacaklardı.230
b. Meclis, Temsiliyet ve Demokrasi
İran meşrutiyetinin mahiyetinin ne olduğunu ve ne kadar demokrat olduğunu
anlayabilmek

için

temsil

meselesinin

anlaşılmasının

önemli

olduğunu

düşünmekteyiz. XX. yüzyılın başındaki İran’a baktığımızda dini yönden ezici bir
çoğunluğu elinde bulunduran Şii Müslümanlara karşın ülkede Sünni Müslümanlarda
vardı. Aynı zamanda Yahudiler, Hıristiyanlar ve Zerdüştiler ve bu dini grupların
çeşitli mezheplerine mensup kitlelerde vardı. İnanç grupları haricinde en belirgin
unsurlarından sayılan etnik grup olarak da Farslardan ayrı olarak farklı kolları ile
birlikte Türkler, Kürtler, Belluciler, Ermeniler, Araplar gibi birçok etnisite mevcuttu.
Elbette bu iki sınıflandırma haricinde de bir takım farklılıklar vardı. Mesela
230
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Bunlardan kadınlar, ulema, aydınlar, tüccar, esnaf, köylüler, şehzadeler vb. Bu etnik
ve inanç gruplarına nasıl bir temsil yetkisi verilmiştir. Toplumsal katmanların
temsiliyeti nasıl sağlanmıştır. Şimdi buna göz atalım.
İran’da ulemanın Kum’daki oturma eylemlerine son vererek Tahran’a
dönmeleri üzerine Şii ulema, devlet adamları, tüccarlar, esnaflar bir araya gelerek
kurulacak

meclisin

nasıl

olması

konusunda

müzakerelere

başladılar.

Bu

müzakerelerde Seniu’d-Devle’nin Belçika anayasasına göre oluşturmuş olduğu taslak
bazı değişikliklerle beraber kabul edildi. Müzakerelerde yer alan gruplar kendilerini
en fazla tatmin edecek bir seçim nizamnamesi hazırlamaya çalıştılar. Bunun için
neler gerekiyorsa bunu yapmaya hazırlardı. Hazırlanan taslak sonunda şah tarafından
imzalandı ve bu taslak seçmenleri 156 bölgeye ayırmıştı. Meclisin 200 üyesinden
Tahran’dan şahın oturduğu ark mahallesinin dışında kalan seçim bölgelerine 60 vekil
verilmişti. Tahran’a toplamda 96 sandalye ayrılmıştı. Tahran temsilcilerinin otuz
ikisi esnaftan, onu tacirlerden, onu toprak sahiplerinden, dördü ulemadan, dördü ise
saraydan oluşacaktı.231 Meclis başkent seçimlerinden sonra açıldı. Bu meclis diğer
şehirlerdeki seçimler sonuçlanana kadar çalışmaya devam etti. Fakat birinci meclis
süresi boyunca seçimler tamamlanamadı ve seçimlerin tamamlanamamış olması
gerçekte kimsenin umurunda değildi.232 Ancak antidemokratik uygulamalar bununla
sınırlı değildi.
Seçim nizamnamesine göre seçilecek adaylarda Farsça okuyup-yazma ve
konuşabilme şartları aranıyordu. Vilayetlerdeki seçimler iki aşamalı bir sistemle
yapılmaktaydı. Ulusal meclise katılacak vilayet temsilcilerini seçmek üzere vilayet
başkentine seçilecek her delege bütün seçim bölgelerinde her bir “sınıf ” tarafından
seçilecekti.233
Meclis temsilcileri için belirlenen sayıya baktığımızda o günün nüfus oranları
açısından diğer şehirlerden çok farklı olmadığı halde başkent Tahran’a 60 kişilik bir
temsil yetkisinin verilmesi doğal olarak bir üstünlüğün ve eşitsizliğin göstergesidir.
Bir defa şehirlerarasında bir ayrım yapmak başlı başına demokratik olmayan bir
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yapıyı meydana çıkardığının bir göstergesidir. Buradaki eşit olmayan muamele diğer
alanların yani inanç ve etnik temelli bir ayrımcılığın en bariz göstergesidir. Mesela
şehirlerin eşit bir şekilde temsil edilmesi sağlanacak olunsa bu durumda İran’ın en
büyük şehirlerinden olan Tebriz’de daha çok Türk kökenli temsilcinin meclise girişi
sağlanmış olacaktı. Bu temsiliyet meselesi en büyük tartışma konularındandı. Bu
durumu her yönüyle değerlendiren Hoy’un Cuma imamı bunun açık bir şekilde
eşitliğe aykırı olduğunu dile getirmiştir ve bu durumun sebebini sorgulamıştır. Bu
eleştirilere cevap veren Muhbir’ul-Muluk meclisin bir an önce açılabilmesi için
gereken 60 milletvekili buradan olmayacak olursa meclisin açılamayacağından dem
vurmuştur. Yani meclisin bir an önce açılabilmesi için Tahran’a 60 milletvekili
çıkarabilme yetkisi verilmiş ve hemen seçimler yapılmış ve meclis açılmıştır.234
Temsil meselesindeki en önemli sorunlardan biriside dini azınlıkların temsil
edilmesiydi. Bu konuda din adamları yönetim ve toplum üzerinde ciddi bir
hâkimiyete sahip oldukları ve bundan dolayı ulemanın tepkisinden çekinildiği için
diğer dinlerin mensuplarının temsilleri yapay yöntemlerle sağlanmıştır. Bu yöntemle
Ermenileri Tabatabai ve Yahudileri ise Behbehani’nin temsil ettiği iddia edilmiştir.
Hatta Erbab Cemşid adlı Zerdüşt olan bir tüccar, Zerdüştlerin temsiliyetini sağlamak
için Behbehani’ye rüşvet verdiği iddia edilmiştir.235 Ancak rüşvetle sağlanıp
sağlanmadığı bir yana Zerdüştlere bir sandalyenin ayrıldığı kesindir 236 ve bu
önemlidir. İran’da azınlıkların temsilcilerini kabul etme konusunda var olan
tahammülsüzlüğe karşın Osmanlı devletinin modern anlamda ilk parlamentosu olma
özelliğini taşıyan meclis-i Mebusan, 80 Müslüman ve 50 gayr-i Müslim olmak üzere
toplam 130 üyeden meydana gelmesi237 İran meşrutiyetinin demokratik temsiliyet
durumunu göstermesi bakımından önemlidir.
Meclisteki temsilcilere baktığımızda yukarıda Tahran temsilcileri örneğinde
saydığımız gibi temsilcilerin sayıları belirlenirken etnik bir kökenin göz önünde
bulundurulmadığı hemen görülmektedir. Eğer dini İslam ise bu konuda etnik bir
ayrımcılığa gidilmeden herkese söz hakkı verilmiştir. Ancak dini azınlıklara
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kendilerini temsil hakkı verildiği konusunda resmi hiçbir bilgi bulunmamaktadır.
Mecliste temsil yetkisi genel olarak sınıfsal bir temsiliyete dayalı olduğuna şahit
olmaktayız. Seçim yasası bu şekilde düzenlenmişti. Seçim yasası nüfusu altı sınıfa
ayırmaktaydı. Bunlar: Kaçar Beyleri, ulema ve medrese öğrencileri, ayan ile eşraf, iş
dünyasında belli bir yere sahip tüccarlar, en az bin tümen değerinde tarım arazisine
sahip toprak ağaları ve yasal bir loncaya mensup olup yörede en azından “ortalama
kira” ödeyen “esnaf ve zanaatkârlardır”. Hamallar, ameleler ve deve sürücüleri hariç
tutulmuştu.238Sadece Tahran’da otuz ikisi esnaftan, onu tacirlerden, onu toprak
sahiplerinden, dördü ulemadan, dördü ise saraydan temsilcinin seçilmesi bunu
kanıtlar niteliktedir. Ancak burada da sınıflar arasında eşit bir sistemin uygulandığını
görmek gerçekten imkânsız. Çünkü böyle bir mecliste şu bilinmektedir ki toplumun
büyük bir kesimini oluşturan köylüler ve işçiler temsil edilmemiştir. Aynı şekilde
kadınların temsil edildiğine yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır. Aslında
kadınlar konusunda temsil yetkisinin verilmesini beklemek yüksek bir beklenti olur.
İran İslam devriminde bile mecliste kadın varlığına yönelik tepki gösterilmiş ve
Ayetullah Humeyni’ye yazılan bir mektupta kadınların mecliste yer almasına karşı
çıkılarak, meclisin tamamen erkeklerden oluşması talep edilmiştir.239
Temsiliyet sınıfsal bir düzlemde gerçekleştirilirken temsil edilen sınıflar
arasında da bir eşitlikten bahsetmek doğru değildir. Örneğin mecliste aritmetik olarak
esnaf ve tüccarın sayısı ulemanın sayısından katbekat fazla iken mecliste etkinlik
olarak en fazla ulemanın etkinliği görülmektedir. Bu Şii inancındaki “Velayet-i
Fakih” ve “Merci-i Taklit” düşüncesiyle yakından ilgiliydi. Ulemadan bazıları
seçimlere girmedikleri halde meclisin doğal üyeleri sayılmaktaydılar. Mesela 7 Ekim
günü Tahran temsilcileri seçilir seçilmez meclis Seniu’d-Devle’nin başkanlığında
açılınca resmi temsilci olmadıkları halde Tabatabai ve Behbehani milletin liderleri ve
müçtehit olmalarından dolayı oturumlara sürekli katılmışlardır. Bu iki müçtehitten
başka bazı müçtehitlerde meclis oturumlarına bazen katılmışlardır.240
Seçim yasasında çıkacak sorunların nasıl çözüleceği konusunda birçok
muamma vardı. Bu bilinmezlerden kaynaklanan bir takım sorunlar seçim sonrasında
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meclisin önüne gelince bu konularla ilgili mecliste birçok tartışma yaşanmıştır ve bu
tartışmalar neredeyse birbirlerine karşı bir mücadele halini almıştır. Bu bağlamda
mecliste süren ana tartışma konularından birisi de Gilan’da çıkmıştır. Gilan’daki
tartışmanın asıl sebebi sınıfsaldı. Burada yapılan seçimde ulema ve tüccar her biri
500 oy aldı. Buna karşılık esnafın vekilleri ise 1000 oy aldı. Bunun sonucunda
vekillerin kimlerden olacağı konusunda yoğun tartışmalar yaşandı. Vekiller
çoğunluğa göre düzenlendiği için normal şartlarda vekillerin tamamını esnafın
çıkarması gerekiyordu. Ancak bunu diğer sınıflar kabul etmedi. Bu konu Şehir
Encümeni’ne götürüldü ve orada da çözüm bulunamayınca sorun meclise
götürüldü.241Bu sorunda da görüldüğü gibi seçim nizamnamesinde her şey açık
değildi ve tartışma çıkarabilecek bir mahiyette düzenlenmişti. Bu düzenleme de eşit
bir temsiliyetin önünde engel olarak durmaktaydı.
Temsiliyetle ilgili kısaca şunu söylememiz mümkün. Temsilciler seçilirken
etnik köken dikkate alınmazken inançlar dikkate alınarak bir seçim nizamnamesi
hazırlanmıştı. Bunun yanı sıra sınıfsal bir nizamname hazırlanmıştır ancak bu konuda
da sessiz çoğunluk diye tanımlayabileceğimiz köylülerin ve işçilerin temsili
konusunda herhangi bir adım atılmamıştır. Yine başka bölümlerde değindiğimiz
şekilde ulemanın bu derece etkin olması ve meclis içinde de herkesin bu müçtehitlere
bağlı olması zorunluluğu meclis içinde bile eşitliğin olmadığını göstermektedir. Bu
durum

doğal

olarak

meclisteki

temsilcilerin

temsiliyetini

tartışmalı

hale

getirmektedir.
İran’da yaşanan iç savaş ve siyasi karmaşadan sonra meclisin yeniden
açılmasıyla

bir

takım

iyileştirmeler

de

yapıldı.

Seçim

sisteminin

demokratikleştirilmesi, sınıf ve meslek temsilcilerinin kaldırılması, vilayet
temsilcilerinin artırılması, Tahran mebus sayısını altmıştan elliye indirilmesi, Tahran
içerisindeki mahalle ayırımının ortadan kaldırılması, Ermeniler için iki, Süryaniler,
Zerdüştiler ve Yahudiler için birer olmak üzere dini azınlıklara beş sandalyenin
ayrılması, oy verme yaşının 25’ten 20’ye düşürülmesi gibi iyileştirmeler sayılabilir.
Yine mülk sahipliğine göre oy kullanma hakkı 2.000 Tümen’den 250 Tümen’e
indirilmesi ve bir yıl sonra da tamamen kaldırılması önemli adımlardandır. Dolaylı
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olarak İran’da erkekler 1911 yılında genel oy kullanma hakkına kavuşması
demokratikleşme konusunda önemli adımlar olarak görülmektedir.242
Burada değerlendirilmesi gereken önemli bir unsur da meclisteki partileşme
ve siyasi fraksiyonlara karşı duruşudur. Birinci mecliste henüz gruplar birbirinden
ayrılmış değildi, yani partiler ortaya çıkmamıştı. Ancak yinede milletvekilleri
arasında muhafazakâr ve radikal olanları ayırmak mümkündü. Her iki akımın
refleksleri ve olaylara karşı tavır ve duruşları bir diğerinden bariz olarak
farklılaşmaktaydı. Muhafazakâr cenah ayanlar, şehzadeler, büyük toprak sahipleri ve
büyük tüccarlardan oluşmaktaydı. Bu cenah mevcut yapının çok büyük bir değişime
uğramasından yana değillerdi. Radikal cenah ise esnaf ve küçük tüccardan meydana
gelmekteydi. Bu grup daha köklü bir değişimin savunucusuydular. Halkın meclise
dahil olması tamamen serbestti. Hatta meclisteki müzakerelere de katılabiliyorlar.
Birinci meclis tüm eksikliklerine rağmen İran’ın en ileri meclisi sayılmaktadır.
Çünkü meclisin çalışmalarını yaptığı şartlar mülk sahipleri ve liberal ruhaniler,
yenilikçi sermayedarlar, halkın demokrasisinin yanında sarayın istibdadına ve
emperyalistlerle

mücadele

etmekteydiler.

Meclis

bu

mücadelenin

bir

koruyucusuydu.243
Birinci meclisin çıkarmış olduğu kanunlara baktığımızda da meclisin
düşüncesinin anlaşılması konusunda ipucu verirken aynı zamanda meşrutiyetin
anlaşılması konusunda da bizleri aydınlatmaktadır. Birinci meclisin yapmış olduğu
önemli işler arasında ekmek ve et fiyatlarının tespit edilmesi, dış borcun
araştırılması, ülkenin iktisadi temelinin güçlendirilmesi için milli bankanın
kurulmasının esaslarının kabul edilmesi, yabancı uzmanlar meselesinin incelenmesi
ve hepsinden önemlisi kanun-ı esasi’nin düzenlenmesi ki, 1906’da ölüm yatağında
olan Muzaffereddin şahın imzasına sunuldu.244
Kanun-ı

esasinin

yapılmasında

saray

ile

meclis

arasında

önemli

anlaşmazlıklar baş gösterdi. Anlaşmazlık çıkan maddelerin tamamı eşraf kurumları,
liberal ruhaniler, büyük liberal tüccarlar ve saray konusunda idi. Hiçbir madde sıkıntı
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çeken İran halkı hakkında değildi. Yine baktığımızda hazırlanan anayasanın birçok
maddesi muğlâktı ve şahın başına buyrukluğuna dokunmamaktaydı. Buna rağmen
İran için bu bile büyük bir inkılâptı. Çünkü yöneticiler meclis karşısında ilk defa
sorumlu tutuluyorlardı ve mutlakıyetçilik bir nebze de olsa sınırlandırılmıştı.
Buradan şu sonucu çıkarabiliriz ki toplumda cepheleşmeler çok net bir şekilde ortaya
çıkmamıştı. Grupların tamamı şahın yetkilerinin sınırlandırılması, kanun-ı esasiyi
uygulayabilme, yabancı istilasına karşı mücadele etme245 anlayışını taşımaktaydı.
c. Adalethane
Kaçarlar döneminde adli teşkilatta çift başlı bir sistem hakimdi. Şer’i
mahkemeler, örfi ve sivil mahkemeler. İran’da hayatın her alanında etkili olan ulema,
adalet teşkilatında da son derece önemli bir konumdaydı. Şer’i kanunları müçtehitler
ve mollalar tatbik etmektelerdi. Her büyük şehre bir şeyhülislam tayin olunurdu.
Mollanın verdiği hükümler şeyhülislam tarafından mühürlenir ve valiler bu hükmü
icra ederlerdi.246
Sivil hâkimler ise yerli valilerdi. Bunlar örf adet üzerine hareket ederlerdi.
Fakat iki mahkeme arasında kesin bir ayrılık yoktu. Fiilen her meseleye her iki
mahkemede bakardı. Ancak genel olarak şeriat mahkemeleri hukuki ve kişisel
davalara bakmakla yükümlü iken, örf mahkemeleri devlete karşı işlenen suçlara
bakmakla yükümlü idi. Örf kavramı geleneği ifade ettiği kadar devlet hukukunu da
ifade etmekteydi.247
Ahalinin ve memurların ahlaki seviyeleri göz önüne alınacak olursa adliye
usulünün ne kadar suiistimallere açık olduğu görülecektir. Kaçarların son asrında
keyfi uygulamaların olması adaletin şirazesinden bir takım sorunların çıkmasına
sebep olmuştur. Halk bu suiistimallerden kurtulmak amacı ile olmalı ki şehirlerde ve
köylerde, halk hakem usulünü icat etmişti. Bu usul İran’da bir nevi jüri sisteminin
fiili bir şekilde kendiliğinden doğmasıydı.
1873–1904 yıllarına ait bir günlükte Şiraz’da yaşanan adaletsizliklere
baktığımızda bu durum daha iyi anlaşılacaktır. Bu yıllar arasında 82 kişi herkesin
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gözleri önünde idam edilmiş, 118 kişinin organları kesilmiş, 110 kişi kırbaçlanmış ve
bunlardan 11’i hayatını kaybetmiştir. Günlükte, iktidarın hem gücünü göstermek hem
de

eşkıyalığa

meraklı

kişilerin

gözünü

korkutmak

amacıyla

düzenlediği

belirtilmektedir.248 Sadece yukarıda verilen rakamlara baktığımızda adaletsizliğin ne
boyutlarda olduğunu görebiliriz. Ancak zulmün varlığı sadece bununla sınırlı değildi.
Kaçar Hanedanı döneminde halka yönelik birçok zulüm ve katliamlar
yapılmıştır. Rızvani’ye göre Ağa Muhammed Han dönemi göz önüne getirilecek
olursa zulümden başka bir şey görülmez. Tiflis katliamı (Gürcistan’ın elden
çıkmasının sebebidir) Kirman halkı ki öldürdükleri ve kör ettiklerinin yanı sıra şehre
fakirlik ve bahtsızlıktan başka bir şey vermemiştir, onun fecaatlerinin en büyük
örneklerindendir. Aynı şekilde onun halefleri de zulümlerinde istikrarlı davrandılar.
Nasıreddin şah Avrupa seyahatini çıkacağı zaman Abdulazim türbesini Ziyaret
amacıyla

gitmiş

olduğu türbede, birkaç

asker

şikâyet

amaçlı

faytonuna

yaklaşmışlardır. Faytona yaklaştırılmayan bu askerler ile korumalar arasında çıkan
arbede de öfkelenen şah yargısız bir şekilde hepsinin öldürülmesini istemiş ve
bunlardan 10 kişi askerler tarafından öldürülmüşlerdir.249
Yine

Muzaffereddin

şah

döneminde

Horasan’da

kız

çocuklarının

Türkmenlere satılması halk arasında büyük bir infiale neden olmuştur. Merhum
Tabatabai bu duruma kendisini dinlemeye gelenlere anlatarak minberden şiddetli
tepki göstermiştir. Aynı şekilde meşrutiyetin rehberlerinden olan Takizade de bunu
doğrulamaktadır. Buradaki kız çocuklarının toplumdaki komutan ve yöneticilere
satılması meşrutiyet olaylarının patlak vermesinin sebeplerinden biri olarak
görülür.250
Adaletsizliğin olması adalet teşkilatının olmamasından kaynaklanmamakta
ancak işler bir yapıya da sahip değildi. 1834’ten beri adalet bakanlığı var olmasına
rağmen Tahran dışındaki şehirlerde esamisi okunmuyordu. Aşiretlerin içinde adaleti
sağlayanlar aşiret ağaları; köylüler arasında köy kâhyaları (kethüda), köyün ihtiyar
heyeti ve toprak ağaları; esnaf ve tacirlerin arasında da bağlı oldukları loncalardı.
Büyük şehirlerde resmi hukuk sistemi belirsiz bir şekilde şeriat ve örf mahkemeleri
248
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olarak ikiye ayrılmıştır. Şeriat mahkemelerinin başında kadılar ve babadan oğula
şeyhülislamlar bulunmaktaydı. Örf mahkemelerinin başında ise devletin atadığı
hâkimler bulunmaktaydı.251
Adalet bakanlığının bütçesi çok az olduğundan yüzyılın sonlarına
gelindiğinde bile, taşra daireleri ancak noter pulları satarak ayakta kalabiliyorlardı.
İran’da Şii ideolojinin belirleyiciliği doğrultusunda Safevi devletinin en güçlü
zamanında bile şeriat mahkemelerinden ayrı olarak örfi hukuka göre faaliyet
gösteren örfi mahkemeler, Şii ulema tarafından zora dayalı müstebit devletin
daireleri olarak görülmüştür. Çünkü ancak imamın otoritesi ve saklı imamın
temsilcisi konumundaki Şii ulemanın otoritesi meşru ve adil olabilirdi. Şii itikadının
benimsemişte olsa devlet kurumu müstebit olarak görülmüştür.252
Yukarıda saydığımız birçok zulümden dolayı ulema ortaya çıkan her isyanın
sonunda saraydan adalet ve adalethanenin kurulmasını talep etmiştir. Ancak bu
adalethanenin niteliklerinin neler olduğu konusunda çok net bir takım ilkeler yoktur.
Ancak muhtemeldir ki adalethaneden kasıt bağımsız bir adli teşkilattır. Elbette
bununla siyasi otoriteden yani saraydan bağımsız bir teşkilattan bahsediyoruz. Halk
arasında eşitliğe dayalı bir hukuk sisteminin kurulması için adalethanenin
kurulmasını savunan ulema bu konuda çok hassas olduğu şüphelidir. Muhtemelen
kurulacak olan adalethanenin kendi kontrollerinden de çıkacağı endişesidir.
İstibdat yönetimine karşı cari olacak bir hukuk sisteminin şart olduğunu bilen
ulema, yine hukukun yazılı hale getirilmesine de karşı çıkmıştır. Çünkü Şii ulemaya
göre, sadece şeriat yazılı hukuk olabilirdi, şeriattan başka hiçbir hukuk bu arada örfi
hukuk yazılı hale getirilemezdi. Ceza hukuku alanında şahın tazir adıyla yeni cezalar
getirme yetkisi vardı ama bu alanda bile son söz müçtehit denilen Şii ulemaya aitti.
Ulemanın, Şii siyaset doktrininden kaynaklanan bu gücü yüzünden şeriat alanının
dışında yazılı bir hukuk meydana getirilmemiştir. Bu da ülkede hem devlet
kurumunun hem hukukilik kültürünün gelişmesini engellemiştir.253
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Adalet konusundaki yaşanan bunca sıkıntı İran’da yaşayan toplumsal gruplar
tarafından tecrübe edilmiştir ki, devletin gücü reayanın zenginliğine dayanır.
Reayanın zenginliği adalete dayalıdır. Adalet ise kanunlara dayalıdır. Kanun
olmadan adalet olmaz.254 Bu yüzden adalet konusunda mutlaka bir şeylerin yapılması
gerektiğine inanmaktaydılar.
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SONUÇ
İran, Kaçar Hanedanı’nın son yıllarında her yönüyle bir çöküşün eşiğine
gelmiş bulunuyordu. Siyasi kriz, ahlaki yozlaşma, askeri yetersizlik, adaletin
temelinden sarsılması, keyfi uygulamalar, ekonomik iflas, yabancıların ülke üzerinde
kurmuş oldukları hâkimiyetin bir işgali andırması, devletin itibarlı insanlarının
itibarsızlaştırılması, İran halkının yabancılar kadar değer görmemesi, işsizlik,
yolsuzluk… Bunlar halkın yönetime karşı öfkelenmesine neden olan sorunlardan
birkaçıdır. Aslında daha net ifade edecek olursak, XIX. yüzyılın ikinci yarısında, bir
devletin ve milletin onurunu zedeleyen her şey vardı. Son derece kötü olarak
değerlendirilebilecek olan bu şartlar elbette bir yöneticiye, bir sultana, bir nedene ya
da bir döneme hasredilemeyecek kadar uzun bir sürece ve geniş bir sorunlar
kaynağına sahiptir.
Yaşanan sorunlar iç ve dış kaynaklı olmak üzere iki yönlüydü. İran’daki bu
kötü gidişatı durdurmak için yapılan reformlar ve ortaya koyulan çabalar ilk başta
tamamen günü birlik birtakım problemleri düzeltmeye yönelik olsa da bu çabalar
aydınların öncülük etmesi ile istikrarlı bir düzeye yükselmiştir. Devlet kademelerinde
Feth Ali Şah döneminde başlatılan reform hareketi zirve noktasına meşrutiyetin
gerçekleşmesi neticesinde ortaya çıkan meclis ve anayasa aşamasıydı.
İran meşrutiyet hareketi doğrudan entelektüel bir çabanın ürünü değil
özellikle

sanayisini

gerçekleştirmiş

batılı

devletlerin

emperyalist

hedefleri

doğrultusunda İran’ı sömürgeleştirme, kaynaklarını ucuz bir şekilde batıya taşıma
karşısında zarar gören İran toplumunun tepkisi neticesinde ete kemiğe bürünmüştür.
Birkaç aydın hariç hemen hemen toplumun tüm kesimleri emperyalist güçlerin
İran’daki faaliyetlerinden rahatsızdı. Kendi yönetimlerine olan tepki dahi doğrudan
batı ile kurulan ilişkilerin bir sonucuydu. Çünkü batı ile kurulan ilişkiler iki eşit
devletin kurduğu ilişkileri yansıtmamakta patron işçi ilişkilerini yansıtmaktaydı.
Karşılıklı bu eşit olmayan ilişkiler halkın menfaatlerini ciddi anlamda
zedelemekteydi. Halkın bu ilişkiler neticesinde çekmiş olduğu sıkıntılara aldırış
etmeyen yönetim halkın öfkesini üzerine çekmiş ve neticede halk isyanları söz
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konusu olmuştur. Diğer yandan yönetimin modernleşme bağlamında kurmuş olduğu
bu ilişkiler Malkom Han gibi aşırı batıcı bazı isimler tarafından destek de görmüştür.
XIX. yüzyıl boyunca İran’da da modernleşme ekseninde birçok yenilik
yapılmış ancak bu yenilikler tüm çabalara rağmen istenen düzeyde bir yarar
sağlayamamıştır. İstenen hedeflere ulaşılamamasının en büyük sebeplerinden birisi
de yeniliklerin genel olarak askeri alanla sınırlı kalmasıdır. Askeri alanın dışında
yapılan yenilikler hem geç başlamış hem de dar bir çevre ile sınırlı kalmıştır. İlk
olarak yeniliklerin askeri alanda başlatılması İran’ın yaşamış olduğu askeri
yenilgilerden kaynaklanıyordu. Daha sonra askeri alanda başlatılan yeniliklerin tek
başına sorunların çözümüne katkı sağlamadığı görülerek diğer alanlara yönelikte
birtakım planlamalar yapılmıştır.
Reform sürecinin çok geniş bir yelpazede uygulanması da sorunların
çözümünde yeterli olmamıştır. Çünkü İran’ın bu süreçte içinde bulunmuş olduğu
sosyoekonomik yapı köklü olmayan hiçbir çözümün sadra şifa olamayacak bir
noktadaydı.
XIX. yüzyılda yapılan reformlar ve Avrupa ile kurulan ilişkiler en azından
problemleri hafifletmesi gerekirken durumu daha da içinden çıkılmaz hale
getirmiştir. Özellikle bu süreçte Avrupa ile kurulan ilişkiler, yabancılara verilen
imtiyazlar ve kurulan ekonomik ilişkiler sürekli bir şekilde şartları İran halkının
aleyhine genişletmiştir. Avrupa ile kurulan ilişkiler ulemadan köylülere, tüccar ve
pişiverandan işçilere kadar İran’ın tüm toplumsal kesimlerini rahatsız etmiştir.
Mevcut durumun doğurduğu sonuçlardan muzdarip olan tüm sosyal kesimler
yönetime ve yabancı güçlere karşı tepkili olmalarına rağmen XIX. yüzyıl boyunca
meşrutiyet benzeri bazı fikirleri savundukları halde doğrudan meşruti bir yönetim
istediklerine dair net bir bilgi yoktur elimizde. Entelektüel liderliği elinde bulunduran
ulema bir tür meclisi savunmalarına karşın bu meclisin nitelikleri belli olmamakla
birlikte ulemadan oluşan bir meclisten söz edildiği düşünülürse aslında halkın iradesi
ile doğrudan alakadar olmadığı görülecektir.
İran’lı ulemanın bu süreçte direkt çok ciddi sorunlar yaşadığını söylemek
olası değil ancak ulema her yönüyle sivil topluma bağımlı bir konumdaydı. Halkın
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yaşananlardan zarar görmesi onların yaşamlarını da etkilemekteydi. Halk ulema
üzerinde baskı oluşturarak ulemanın meşrutiyet olaylarına katılımını sağlamıştır.
Bununla birlikte zikredilmesi gereken bir durum da yukarıda zikredildiği gibi
ulemadan bazılarının fikri anlamda modernleşmeyi ve meşrutiyeti savunmuş
olmalarıdır. Ulema genel olarak meşrutiyetin gerçekleştirilmesi için çaba
sarfetmemesine ve ortaya çıkan sonuçlardan da memnun olmamasına rağmen
meşrutiyetin gerçekleşmesi konusunda önemli bir rol üstlenmiştir.
Meşrutiyet, daha ağırlıklı olarak yapılan adaletsizlikler, yabancılara verilen
imtiyazlardan dolayı yaşanan ekonomik sıkıntıların bir neticesi olarak doğmuştur.
Yaşanan bu sıkıntıları giderme konusunda herkes kendince bir çözüm yolu sunarken
iktidar baskılarına devam etmiştir. Bu baskıların ağırlaşması ve hiçbir sınır
tanımaması üzerine tüccar ve esnaf ulemaya baskı yaparak tavır almaya zorlamıştır.
Ulema mukallitlerinin zorlaması ile de olsa meşrutiyetten önce de meşrutiyet
olaylarında da öncü bir rol üstlenmiştir. Ulemanın meşrutiyete katılması meşrutiyet
taraftarlarını çok güçlü kılmıştır. Bunun nedeni İran’da büyük bir dini hiyerarşinin
varlığıdır. Çok ciddi bir dini hiyerarşiye sahip olan İran’da halk ulema etrafında
kenetlenmiş bir durumdaydı. Dini yönden merkez konumunda olan ulema toplumda
yapılan her şey için onun meşruluğunu onaylayan bir konumdaydı. Ulemanın bu
kadar etkin bir pozisyonda olması yönetimi ulema karşısında küçültmekteydi.
İran halkı yönetime karşı gerçekleştirdikleri eylemlerde pazarlık konusu
ettikleri -bazı devlet adamlarının görevden alınması haricinde- en önemli konu
Adalethanenin kurulmasıdır. Adalethanede konusunda bu kadar ısrarcı olmalarının
sebebi devlet adamlarının keyfi uygulamalarının önüne geçme anlayışıydı. Çünkü
XIX. yüzyılda sadece yabancı devletler karşısında bir zaaf yaşanmıyordu aynı
zamanda içeride de keyfi uygulama ve cezalandırmalar had safhaya çıkmıştı. Adalet
mekanizması tamamen yok olmuştu. Ulema bu adalet mekanizmasının yeniden
kurulması için yoğun çaba sarf etmekteydiler. Kurmak istedikleri mecliste zannımca
doğrudan bu keyfi uygulamaların önüne geçme mantığıyla savunulmaktaydı.
Mevcut uygulamalara ve yabancıların müdahalelerine karşı bir mücadele
olarak görülse de İngiliz elçiliğinde yapılan oturma eylemi sürecinde her şeyin rengi
değişmiş ve pazarlıklarda daha çok modern düşünceyi savunan aydınlar etkili
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olmuşlar ve mevcut yönetimle pazarlıkları onlar yürütmüşlerdir. Yapılan pazarlıklar
neticesinde şartlarını kabul ettiren eylemciler eylemlerini sonlandırmışlardır. Ve
meşrutiyet ilan edilmiş ve yapılan seçimlerden sonra meclis açılmış ve anayasa
yapım süreci işletilmiştir. Anayasal süreçle birlikte ulema gün geçtikçe etkisini ve
gücünü yitirdiğini fark etmiş ve bunun neticesinde ulemadan bazıları meşrutiyete ve
kazanımlarına karşı yeniden şahı desteklemişlerdir. Ama onlar için artık çok geçtir.
Meşrutiyete karşı çıkmayan ulema da görünürde meclisin üzerinde bir güç olarak
varlığını sürdürmelerine rağmen aslında fazla bir etkisi kalmamıştı. Birçok
değişikliğe kerhen onay vermektedirler.
Meşrutiyetin sonuçlarına baktığımızda halk tabanı üzerinde çok etkili
olmamalarına rağmen fikri yönden en fazla etkili olan kesimin aydınlar olduğunu
müşahede edebiliriz. En önemli hedefi halkı aydınlatmak olan aydınlar, faaliyetlerini
daha etkili hale getirmek için birçok araca başvurmuşlardır. Bir yandan kurmuş
oldukları gizli örgütlenmeler diğer yandan modern yöntemlerle eğitim yapan okullar,
yazılan eserler, çıkarılan gazete ve mecmualar hep aydınların mesajını halka daha iyi
ulaştırmak için kullanmış oldukları araçlardı.
İran aydınlarına baktığımızda Cemalettin Afgani’nin İslamcılık anlayışından
Malkom Han’ın batıcı anlayışına kadar her türlü düşüncenin savunulduğu çok geniş
bir yelpaze ile karşı karşıya olduğumuz kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu aydınların bir
kısmı samimi bir şekilde dine dayalı bir düşünceyi savunurken bazıları ise sadece din
adamlarının desteğini alabilmek için zihnindeki en radikal düşünceleri bile dine
onaylatmanın mücadelesini vermişlerdir. Bu düşüncelerin bir kısmı gerçekten
inanarak savunulan düşünceler olduğu gibi bir kısmı ise tamamen konjonktüreldi.
Aydınlar birçok kez gerçekte sahip olmadıkları bir düşünceyi ulemanın ya da başka
sınıfların siyasi ve toplumsal gücü karşısında bazen gerçek fikirlerini gizleyip başka
düşünceleri savunmak durumunda kalmışlardır. Ama nihayetinde tüm aydınların
yönü batıya doğruydu.
Aydınlar, farklı düşünsel yapılarına rağmen eski düzene ait ne varsa
değiştirmek ve her şeye yeni bir şekil verme arzusundaydılar. Ekonomik
düzenlemelerden tutun, ulemanın gücüne rağmen, geniş çaplı laik reformların
uygulanmasına kadar her şeyin değişiminden yanaydılar. Savunmaları çok geniş bir
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yelpazedeydi. Hatta ulemayı, verdikleri yüce vaazlarla pisliklerini örtmekle itham
ediyorlardı. Aydınlar dini azınlıkların haklarını savunmanın yanında, kadınların
haklarının da derhal iyileştirilmesi gerektiğini savunmaktaydılar. Parlamentodaki
yasamanın üstüne çıkan, ulemanın veto yetkisine de karşıydılar. Bundan da öte
şeriatın da devlet yasaları üstüne bir şey söyleme hakkının olmadığını belirtiyorlardı.
Bir gerçek var oda İran’da meşrutiyet gerçekleştikten sonra birçok tarafın
karşı olmasına rağmen, toplumdaki çoğu kimseyi ilgilendiren toprak reformu gibi
konulara el atmamalarına karşın anayasanın ve seçimlerin yapılmış olması çok
önemlidir. Ayrıca Şii ulemanın son derece etkin olduğu bir toplumda modern bir
zihinle anayasanın yapılması geleneksel düzen adına köklü bir kopuşu ifade etmenin
yanında modernistlerin bu konuda etkin olduklarını da göstermektedir.
Meşrutiyetin ilan edilmesi ile İran, tarihinde ilk kez anayasal bir sisteme
geçti, meclis kuruldu, demokrasiye geçiş sürecinde önemli bir yere sahip olan güçler
ayrılığı ilkesi kabul edildi. Halk demokrasi ile tanıştı. Artık sadece meclisin varlığı
yeterli olmayıp, mecliste söz sahibi olanların kendileri tarafından seçilmesini talep
etmekteydiler. Devlet faaliyetlerini yerine getirmeleri için birçok kurum oluşturuldu.
Bakanlıklar ve devlet kuruluşlarının işleyişi için kanunlar düzenlendi. Yerel
faaliyetlerin yürütülmesi için eyalet-vilayet encümenleri kuruldu.
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